
' Yirmi yedinci Y''_I 
No. 7406 

Çarşamba 
12 

Kanunusani 938 ' ; . l • ~ .... , • ~- t ~ ~ _,r, ·~;ı~,...\ , ' ., ·.. . J ' I.' ~ " t4 ,.., 
• • , r ' 

Türkiye -Roman ya 
Ticaret muahedesi, bu gün· 

den itibaren mer'iyet 
mevkiine giriyor 
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Yabancı memleketlerden gelecek gayri Türk muhacir ve Muse. SONUNA KADAR HARP 
viler hakkındaki son teklif niçin reddedildi? 

________ .,) 
·-·-

Milli emniyet, dayanışma ve imparator Japo"";kabinesinin dün akdettiği 
kiiltiir birliği davamızın inan~- .. A • Fevka~cl_e_ içtimada bulundu. 

ları anayasada vardır. Çin hukumet.ı, bu teklifleri redd~ylerse 
her şeyı harp halledecektır. 

Budapeşte 
konferansı 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Roma paktına imza k:oymuı olan 

6ç deYletin ıeraelilı: koafer.an dün 
Peıtede ıqaah meraıiml• muaiıine 
baıladı. Roma paktı Mıcariıtan, Avoı• 
turya Te halyaya yekdiğeriD• bağla• 
ıoakta olan bir muahededir. Şimdi iki 
yaııudadır. İtalya bu muahedeyi Babe• 
tiııtan iıtilin Gzerine Avrupada uğra• 
dığı tecınöddoa kurtulmak için ortaya 

ı tmııh. O tarihlerde heniiı Roma·B•rliD 
mihveri tee11üı etmemit bulunuyor
du. Anıtarya kendi Baınkili Dol• 
füı ' b hayatına mal olu auilerill 
o meıhar Viyaaa baıkım flserine 
teblikecle olan ıiya.t iıtilı:IAlini koru• 
yabilmek i9ia İ&alyıoıa Hhabet Ye 

bimaye1iDı muhtaç bir nıiy•ll• idi. 
lktıudea dı biyGk bir habran g19i• 
ıiyordu. B•huıuı ımtea11m kolaylık· 

la ıntedebilecık Hhildeıa de mala. 
rom buluaayordu. Diler taraftu 
Macariıtaa da iktıHden hemen be• 
men A.nıtaı1a1ua maraı haluaduıa 
ayıai miltkll tartlar içinde idi. Da· 
haıu Macuiıtanıa .kGç6k aıuut ıaa.. 
k6mellırüıı petkeı çekilmit bi.r ua• 
m maddılyatı YI ODUDla birlikte Jti.r 
ele Bablabvı lwaecluuua kraliyetbıi 
iade etmık emelleri nıdı. Binaen• 
-aJ.y bU iki h u111et ttalyuun bu. 
dileriııe yaptı&ı ı.ldifi canlı b111a 
kabul ettiler. İtalya hem A vaıtarya• 
nın iıtiklllini bir aen mmu altına 
alıyor, ba htlk.Qmete iktıPdt bGyilk 
kolaylıklar g6ıteriyor, Ja.m de Mıca• 
.rutaua uaıi müdclıiyab Ye Bui .. 
bargluın tahta iadeai hakkmdaki ıa. 
lebleri içia mtllıalaerıt 'fadıdiyorda. 
B~na mukabil İtalya da Anopada 
iç~e itlıtfilü tıcerrfidden kurtulacak, 
ayaı Hıauıda merkeal ATnıpada ı:a.. 
~ak anıant dnletleri grubwaa maka• 
bil bir grub tııiı edırek atlfaa Hbi• 
,Pi olacaktı. 

İlk zamanlarda T•tiy•ı çok iyi 
gitti. Fakat biliihare İtalya Rom•• 
Jlerliıı mibTerini kurmak imkAıum 
•ulunca ifİD ı•kli lanıamile depıti. 
Almanya İtalya ilı talihini tefrik 
eclebilm·k için buı tartlar ileri •d· 
riiyordu. MıHli Almanya İtalyama 
A. Tuıturyayı ıahabet etmekten VH• 

geçmelini, bu hiikt\mel ilzırindeki 

n.O.fuzundan Almanya lehine ferağa& 
ıtmeıiDi iııiyortlu. Daha ıonra Mac•• 
riııtaııda Babiıburılarm kral ınfatil• 
J•ılaomeei de .Almanyamn itine gıl· 
miyorda. Çbkü alıa Alman olan 
bu hanedan Budapeıteye yerleıir 
yerleım .. pek tabii olarak A'uatur. 
7anı11 da iıtahı kabaracak Y• keradi 
bııkliü itine bir kat daha 1ağlam 
eeaıılara hığlamak için bu Jaaaıdamn 
ıabiiyeti •ltıaa girmege can atacakb. 

İtalya içtu A.napada ıiyaai nd• 
fuz Te nliyetbıi iaclı edebilmek pek 
mO.him ve hayad bir mıMl• idL 
İster iıtem•z Alm11117aaın btltCln ba 
ıartlarını k.abol etti. O glndeDberi 
dı Romada artık Bahitburglaruı tala. 
la iade edilmeleri, ATU&aryuıa ai• 
)'811 •• ikbudl ittikllliaia mabaf .. 
&Hı gibi ıöder •tza aluamu oldu. 
Siyaıaetea de, ikbudeD de Almulana 
lltlfmoaa ıerlı:edilmiı olm A.'a•tDl')'a. 
bu ıoretle iıter iıtemea Alma1a7a ile 
ayoımat. daha dotnaa Almuıyaam 
kacagma atalll&k m.uari7etbade 
kaldı. 

O 11mandmberl •• Anınarya 
lçia Roma paktı betan ebemmlyeı 

•• bymıliai bybelaıiı ola7oıd• 
İtalyanın nuanıula da A.nıtar7a .,. 
bk 1ııdea daı•ltt bir eekl gl• 
•~111 Tuiyetine inmiıtL 

Nitekim dikkat edilmit• g6rll• 
-mlftflr ki db B11dap11te koafıraa• 

11uın açılmau mOaanltetilı irad edi• 
le1a Dutuklaıda Avmt11r7a hakkında 

,._ Sona a inci ••lıl/1111• -

Tarh kanunlarından istifade eden
ler, o kanunların verdiği emnıyete 

güvenmekle yanılmazlar. 

Tayyare Çindeki büyük-~içi g~ri çağrıldı. 

Bügük Millet Meclisi b~nası 
Ankara, 10 (A.A.) - Y armki Uluı gazeteai gündeliğindo aıaAJdaki ya. 

aı71 ııetretmektedir: 

Yabancı memlel.:etlerden gelecek Tilrk olmıyan göçmenler Törkiyeye 
kalaal edilmemek. Avrupa, Fililtira veya dioyaııın her hangi bir noktaundan 
Mueeii hicretine müeaade olunmamak., ecnebi tabiiyetindeıki Museviler Tilr· 
kiye tabiiyetine ahnmak için bir yıl ıonra Tılrkçe konuımayı taahhüt etmek 
ve bana benzer diğer baaı talı:yitleri ihtiva eden teklifler dün aidiyetlerhıe 

ıöre hariciye ve dahiliye oncümenleri taraflndlln reddedilmiotir. 

- Sona 8 inci salıif t1de -

Piyangosu dün 
çekildi -

24443 Numaralı bi. 
lete 15 bin lira dü.ştı'i 

lstanbul, t 1 - Türk Hava 
Kurumu piyangosunun keşide· 
sine bugün başlandı. Yarın da 
devam edilecek, ve 45 bin lira· 
lık büyük ikramiye çıkacaktır. 
Bu günkü keşidede kazanan 
numaraları bildiriyorum: 

24443 Numaraya 
On beş bin l ira 
35756 Numaraya 
On iki bin lira 

33506 Numaraya 
On bin lira 

33607 Numaraya 
Üç bin lira 

14708 Numaraya 
Bin lira 

- Sonu 8 inci sahifede -

Seylabın yaptığı zararlar. 
Sular çekilmişse de havanın vaziyetine göre, 

tehlike henüz zail olmamıştır •• 

Yıılullıialcl /otofra/lar, rnalıalline ıönderdilimiz Foto muhabirimiz ta,a/ından Kiiçük 
Metuhre• mıntakuındtı llolaıılmak sııretile çeldlmiıtir. Bunlarda suların t111kınlıfı, arıuip 

şaldırııı, temeli sanılan köprli flfl sal.,.ın 6astıfı hakla tarlaları ıöziilciigor. 
GeçıD haf te içirade Manita T• ladır. Bilba11a meRU tarlalar ıuara le.ri halkı yerlerin• d6nıa.cıılerdir. 

Menemıa ovalarıada Gedis, Bergama 'DIJ'amııt1r. Sa alunda kalan araıid•· Tire civanndaki Rahmanlar köpe 
Ye Dikilide Bakırça7, Ôdımit Te Ti• ki nıahıoller, yan yarıya mahTol· rfllO. kdçilk Mendereı nehrinin fulı 
redı de kOtlk Meaclereı aebirlerinla maıtnı. ıuları yilıflnden Nkatlanmııh. K.öp-
tapıalan yüzflnden mibim miktarda Manieanın Menemen hududuna rilaün tamiri için köprü IDflbendili 
arasiain ıu alhnda kaldlgun, mearaa. yakıll olob ıu altında kafan eıki ve B. Mutahhar çalıımaıa baıl•mııur. 
tııa ıarar gördGICbıü yaamı1t1k. Sey• yeni Harmandalı, .Bedir, Veziroılu. Akarca ovaeına taıan Meodereı 
l4»daıa llıuulı rl•ıa Hrar epa7 t11• Mıaımeıaiaa M1.11abe7li "° Çuuı k.61• .. Sona 8 inci sahifede• 

Japon n•/t1ri aske,. elt1i•esi ıigmiı bir Çin 'oeala ile 
alag edigor. 

'Tokyo, 11 (Radyo)- lmpara· Konferanı bir saat kadar clt• 
torluk konferansı, bu gün impa· vam ;!aniş ve Çin hükClmelilBa 
ratorun riyasetinde toplanmıştır. ısrası halinde ahnacak tedbirler 
Konferansa Başvekil prens Ko· hakkında kabinenin verditi ra· 
noye, erkin harbiyei umumiye porlar tetkik olunmuıtur. 
reisi prens Kaşin ve ordu umum Havas Ajansının bura muha• 
komutanı prens Kojiyama iştirak birine göre; Japonya, Çine bir 
etmişlerdir. . - Sona . iunci sahifede -

Tütünlerimizin işlenmeden 
ihracının men'i meselesi. 

Ticaret Odası da 
tetkikata başlamıştır. --·----Mesele mühimdir Komşu memleket 

lerin vaziyetleri de incelenecek tir. 
İamir tütün iıçiler birliği idare 

beyetinia, memleketimiz tfttünlerinin 
iıtenmeden ihraçlarının men'i hak· 
tındaki kararı üaerind• Ticaret Oda. 
unca tetkiklero batlanmıııır. Tetkik· 
lerin neticeei bir raporla İktısad Ve· 
kaletine bildirileıcektir. 

Tetkik edilen noktalar ıuulardır: 

r 

Memleketimizde y•li,en tQUpal .. 
rin iolenmeden ihracırıa mflıaade 
edilmediği takdirde bunlann meml•· 
ketimizde iılenmeaine kafi gelecek 
depo ve itçi buluoub buluaaadıiJ 

meselesi. 
Bir defa tfiUinlerimiai iılımek 

- Sonu 8 inci sahi/ede -

ANADOLUDA 
Bir kaç güne kadar enteressan 

yazılar okuyacaksınız! 

Nasraddin Hoca 
K~ragöz Ağaya neler söylilyor? 

Merhum Naaraddin Hoca, J{aın•zao içinde gazetemizde perde kuran 
Karagöz Ağaya ahretten çok eat~·e11au hepioiıin, fikri, ruhi ihtiyacaqısı 
brııhyacak mektublar göndermiıtir. Bu perdenin muharriri Şeyh Ktlı&eıi 
Gltadımıs, ıa e&erini de ANADOLUya Yermiıtir: 

RAMAZAN SOFTASI 
içtimai mevzuları karikaUlrize eden romanlar 

muşsunuzdur. Fakat böylesini asla .•• 

iki, üç güne kadar! 



FDKRA 
Bir şairin hikayeleri 

Memleketin tiir Ye aan'at hareketlerini bir az yakından takib e4en1er 
bilirler ki bu hıaıuate IOD derirleria en kavYetli im:uu Cahid Sıtkı Taran· 
cıdll'. Edobiyat ilemioe kiteb olarak "Ôm.xümde sükut,. adlı eeerile atılan; 
Bodler, Verlen ve Rembodaa m6lbem olmakla beraber bu eıeri ile ken. 
dieine mahauı bir dünya, bir ıfü dünyasım iaaaya baılıyao genç ıair daha 
aomakl ıiirlerile bu kendi ıiir dtmyaaının teklmfilftnfl daha ileri götli.r• 
mek&eılir. Şüri bir az da .. ya ile insan arasındaki mftnaaebetlerin terennftma 
f9)dlnde aalıyaa Ye bunu anlatmağa uğrapn aair son yıl içinde hikiyeler de 
,. ... aAa baflamıttır. Bu hiUyeler, üzerinde ıan'aı dımgaa yı117an yazılar 
tanmda neıredilmlyor. Cumhuriyet gazete.ııinhl ııfttnnlarında ancak yirmi 
dirt 1Utlik ömre namzet gibi gözüken l'e ağır, ciddi, korkunç, endiaeli ha· 
..meleıdea kafası yıpraom, gönlü üzülen, gözleri dumaalanao kariio içine; 
,.a.n •k'aua aakliola ferahlığını, kafanne, o hatadialerin dehfetliAioi uaal• 
taran bir diifillıceyi vermek istiyen bir meyil ile neırediliyor gibi... Fakat 
lna hlklyeler ıedece bunları ulatl8 idi burada keodiıindea balueuiremeadi. 
heak neşredildiği gazetenin aahife)ninde yirmi dört ııaat yapı •e ıoore 
......._... bir tifriade "')'•ıayıJ, öldü!ümil .kimıeler bilmiyecek,. dedigi 
.... enlaıua •• yaulıh yamlmad~nın ld .... Jar farba& Tar•masda. Fakat 
lna hi.kiyalerin kül halindeki heyeti umumiyeliade gözüken iki va11f iaaa• 
.... dikkat DHanm çekeçak kadar kuvvetlidU. 

Bir kere bu hikayeler; muharriri bir eair olnıa1ma ve eHrlerlnde içinde 
yqachğımız hu madde dünyasının hadiselerinden gayri, baeka bir llemin 
teHiUalmClal yapmaana nAmen tamam.ile realitefi, ıa hicran içinde ya .. dığı 
dinyaaın Nalitelini çiziyor. 

Bu hikayeler o kader hakikidir ki, bir hikiye tekniğinin icab ettirdiği 
eatrikalardaa Ye gaaete hikiyelerinin ekseriya icab ettirdi&i bitiıen ıtlrpria• 

hrdm mahna• olmaıma rağmen herk., bilhaua o bikiyeleriıa aaletblı de· 
kor içiııd• yqJyaoları çok akı bir alilı:a ile yabbyor. Sonra Cahid Sıtkı, 
k ~lyeleriDde ıimcliye kadar hiklyecilerimiu yabancı kalan bir simnDİD 
.. yabDı .alabyor. Ba yamlarda; ı.taabalde yapyao, müneYver fakat mubıe· 
IU •IMtblerle Teya taluilini bitirememek dolayuile kil~flk memuriyetlerde k .. 
ı. S-f ve bekar adamların iatikbal bekliyeu. yapmaktan hu duymak U. 
dJ• aemıyalleriDla hiklyoei Tar. Onlar panaiyonlard• geçea yan ıefil •• 
Mlki temamil• riad bir hayatııı muhtelit' ufbalannıa adı de&iımedi, fakat 
p)aalyeaia ... , pgileri daima ayni kalaa bir kahramaaıu hiUyeai teklinde 
ulabyor. 811 slmre biae ıimdiye bdu ....ı. bir mnaa teıkil etmemiıtir. 
bk defa Gabid S.lkıdar ki menaanu bu dmreDİD yaıayıpadan ahyor. 

Jlaburil', lai.kAyel•riııi bir pseleDİD ıd&anlanada yapmaktaki fuiliktea 
..,tanı •• oalan bir aa daha ua'at eaditetiJe yasma&• atraprıa edebiyatı• 
mı• )'eaİ Ü mena ..ı.aa .. maha.Uerile bir u daha aenginl .. ir. 

8azı fennt haklkatlerl 
Frınaaoın •Fen ve Seyahat• 

mecmuasındanı 
Arz üzerinde mevcut sinekle

rin umum sıkleti, mevcud insan· 
ların sıkletine aşağı yukarı mü· 
-.idlr, yam 130,0oo,OOO toal 

Bır litre bal husule getirmek 
için ırılann 25000 kilometre 
mesafe dahilinde çiçeklere kon• 
masa lizım imiıl 

surat 
Arı 6zerinde en büyük ıiirati 

elde etmiş adam, ltalyan An· 
celosudur. Bu adam 23 Teıri· 
aievel 1934 de 709 kilometre 
208 metre katetmiştir. 

Bundan evel Alman Burçer 
611 gilometre katetmiıtir. 

Avustralyada hastahk 
Avuatral7ada Melburn şeb· 

rinde korkunç bir çocuk felci 
iatiliıı vardır. 6 Kanunusani 
tarihine kadar muıab çocukla· 
na adedi 1450 yi bulmuı ve 
79 zu ölmüştür. 

Bahri Saocı 

kaçını iyi bir yazı ile yazmıı. 
Bunu arkaaına batlıyarak kala
balık yerlerde gezmete koyul· 
muş. 

Amerikada böyle arkalarında 
ilin levhalarile halk arasında 
gezenlere "Om Sandviç. der
ler, bu pire de •Jair Sandviç. 
demek lazım gelecektir. 

GHrUnmez k.adınl 
Fen erbabını şaşırtan bir ha· 

diseden bahsedeceğiz; bu hadi· 
se bir fotoğraf hadisesidir. 

Dört lngiliz san' atkir ve sey
yah, son zamanlarda Seyları 
adasının ortalarında ve Budist· 
ler nezdinde çok mukaddes bir 
mabedi ziyaret etmişler, bu
rada mabed rahibelerinden genç 
ve çok güzel bir kız görmüı· 
lerdir. 

ANADOLU 
auw a wswww 

1 Şehir dahili haberleri 

B. Scoule~ ~ere~i,,. yapllan hatalar .. 
çay zıyafetı • 

Şehrimizde bulunan Türkiye- Bır tarla; dört beş parça ve muhte-
lngiliz tıcaret münasebetlerinin 1 . .r ı. • • k " ., . f 
ink şafı ve üzümcülüğümüz hak· lT Rlmselere alQ olaTQ gosterl mış. 
kında tedkikler yapan Avustu- • A • • 

raıya kuru meyva kooperatif· Vılayetin derhal tedbır alması 
leri birliği azaıından B. John b kJ kt d• 
Seouler şerefine dün akşam şeh- e enme e lr • 

Budapeşte 
Konferansı 
- Baıı 1 ine sa ijede ~ 

hemen hemeu bıç hır teı.oılıat ge~· 
memıf, bütiiu iltıfıttlar, hıitüo tebes· 
süıbler hep Macarıetana ıb:ı:al edilmiıtir 

Buna raA-meıı konferans gene 
boş geçmiyecek, iyi kötü bir 
netice verecektır. Romadan Peş· 
teye tebliğ mah yet nde verilmiş 
oldutu temın edilen üç nokta 
· Macaristan ve Avusturyanın 
Roma-Berlın mihv rine iltihak 
etmeleri, Franko hükumetini 
resmen tanımaları ve italyanm 
çekilmesınden sonra Mılletler 

rimiz İngiliz general konsolosu 
tarafından 1zmirpalasta bir çay 
ziyafetı verilmiştir. Bu ziyafette 
vali B. Fazlı Güleç, belediye 
reiıi Dr. B. Behçet Uz ile Tür· 
kofis müdüru B. Cemal Ziya 
Ardal ve Uctısad Vekaleti teş· 
kilib şefleri, bazı ihracatçıları

Çeşme, (Hususi) - Vilayetin laşmayıp, bir tepe üzerinden Cemiyetinin cıhanşümul ehem· 

mız bulunmuşlardır. 

Limanımızın 
ihracatı 

her tarafında olduğu gibi, Çeş· gördükleri araziyi kaleme alma· mıyetini kaybetmekte olduğunu 
me kazası dahilinde de arazi ları. bildiren bir beyanname neşret· 
tahriri yapılmakta ve bu jş ni· Günde elli parça tarlayı ayn meleri • tamamile tahakkuk et· 
hayete ielmiş bulunmaktadır. ayrı dolaşmak, komisyon için mese bile sadece Franko hüku· 

Arazi tahriri merkezden baş· imkansız görülmüş ve azalar da metinin taaınmuı gibi nazari 
ladığt sıralarda iyi bir şekilde bunun kolay tarafını bulmuşlar bir netice vermek ıhtimali vardır. 
devam etmiş, bilahare komis· dır. Yukarıda kaydeyled ğimız Bıze kalırsa konferansın en 
yon reisinin bir kaç defa teb- veçhile bir tepe üzerinden arazi mühim mevzuunu Macaristan ile 
dili, işlerin genişlemesi karışık· tahriri.. Yugoslavya ve Romanyanm ara· 
lıkları uıucib olmuıtur. Komisyon azaları tarlalara sanı bulmak hususun da geçeceği 

O kadar ki; Alaçatı nahiyesi bakim tepelere çıkıyorlar ve tüpheıiz olan müzakereler teşkil 
ile civar köylerde bir tarla, dört, buradan itlerini rasgele görü· edecektir. Yugoslavyanın öteden 

Ticaret odaaı bir iı. hatta beş tarla olarak; bir şah· yorlar, mevcud kayıdları da ka· beri Macaristan ile olan bütün 
sa aid beı tarla da, 10· 15 parça nttırıyorlar. ihtilaflarını halletmeğe taraftar 

tatistik hazırladı olarak gösterılmiıtir. Kazada lrazi işleri on ıene olduğu, hatta bu hususta epeyce 
261121937 tarihinden t/1/938 Tahrirdeki bu karıtıklık yal· gibi uzun bır zamanda güçlükle zamaodanbori iki hükOmet ara· 

tarihine kadar bir hafta içinde nız tarla adetleri üzerinde kal· kıımen olsun tanzim edilmişti. ıında müzakerelere bale başlan
lzmir limanından yapılan ibra· mamıı, bu tarlaların aahibleri Şimdi iıe yenı tahrir ile 20 dıjı malOmdur. Yugoslavya ile 
cata dair bir istatistik huzırlan· de tamamen detiımiıtir. Tab· senede düzeltilemiyecek bir hale ltalya arasında geçen sene im• 
mıştır. rirden ıonra keyfiyet arazi aa· gelmiıtir. zalanan dostluk misakından son· 

İzmir Ticaret odasının hazır- hiblerine bildirilmeditinden, teb· Gelecek yıl arazi vergileri ra ltalyamn da dostane tavassut 
ladığı bu istatistiğe göre, m~z· ligat evraki da şurada burada yeni tahrir &zerinden tahsil ve delaleti ile bu müzakereleria 
kur hafta içinde limanımızdan kaldığından, iş içinden çakılmaz olunacakbr. Ve o zaman vazi- daha kolay bir mecraya girdi· 
dış memleketler limanına 157,06 bir hal almıştır. yet bütün çıplakhtilc ortaya ğine ıüphe edilemez. Diğer ta· 
ton- üzüm, 261,6 ton inc·r, 10, 7 Bu vaziyeti tevlid eden ıe- çıkacak, fakat İf itten i'eçmiı raftan Romanyada vuku bulan 
pamuk, 431,3 ton palamut, bebler ıunlardır: bulunacaktır. son bükümet tebeddülü ile si· 
798,3 ton arpa, 514,9 ton bakla, 1 - Komisyonun, yevmiye- Vilayet bu vaziyetin ıalıbı yasi havanın kısmen değiştiği 
25, l ton nohut, 15,2 ton kum- lerini doldurmak için günde için şimdiden bir çare düşün· ve orada da Macarııtan ile uyq 
darı, 20 ton susam, 101,6 ton asgari 50 parça arazi tahriri melidir; çilnkll her geçen gün mık temayülleri uyandığı ma• 
küsbe, yarım ton ıamfıstığı, 3 mecburiyetinde bulunması. karışıldıtın artmasını mucib JOmdur. Bu itı barla Budapefte 
too badem, 145,9 ton palamut 2 - Tarlaları birer birer do- olmaktadır. konferansının bu vaıiyetlere la· 
hulasa11, 39 ton defne yapratı, .kayt kalması, müzakere ve itilaf 
123,2 ton mıyankökü, 1290}2n Feci bir kaza imkanlarını Jrlt racak yeni ..,t· 
tü~a?, ı,4 ton bat. ihraç ~ Bayan Melek ta- .... t_..._ ··""'-".,..,.,.."""'"ıftell~~ 
mıştır. mesi hemen hemen im ansızdır. 
ı Filcrimiıce konferansın yegane 

ıngilizaan'atlarıfuarı raçayı temizlerken müsbet ışı de bundan ibaret 
lngilterenin Londra ve Bir- olacaktır. 

mingam şehirlerinde 21 Şubat Beı metre yu··ksekten düctu··, ya• Ba
1
v fl-,.t-le_r_ı_n 

1938 tarihinde açılacak olan Y .., 

(İngiliz San'atları 1938 Fuarı) nan ralandı ve hastanede öldü. Roma seyahatı· 
açılacatı ıehrimiz Ticaret Oda· 
sına bildirilmiştır. Fuara ziyaret Dün ıabab lkiçefmelikte feci 
etmek istıyenlere meccani vize bir kaza olmuttur. Altmış ya· 
verileceği ve yüzde 33,5 niıbe- 11nda Bayan Melek evinde te
tinde tenzilat yapılacatı da ha· mizlik yaparken tançaya çıkmıı, 
ber verilmiıtir. oruını temizlemek için faaliyete 

Kan~lizaayon geçmiıtir. Zavalb kadın taraçayı 
Belediye daimi encümeni dün temizlemete çahıırken muvaze

öğleden ıonra toplanmış, yu
karı mahallelerde bazı ıokalda- nesini kaybetmiı, beı metre 

••••• Hayvan idhalô.tı Berlin. Roma mihveri 
Yuno•laoya hükdmeti her mil ete açıkmış 
6 zı tedbirler aldı Berlin, 11 (Radyo) -:- Fran~· 

furte-Çaytung gaıetesı, B. Hıt· 
erin Roma ıeyahatınden bahiıle 
uzun bır makale yazmıı ve Al-
man devlet reiıtnin, ltalya krala 
tarafından kabul edileceğıni, B. 
Hitler ile B. Mussolını arasında 

Zındanda ölen banker 
Aslen Ukranyah ve 50 ya· 

ıında bulunan banger Barmat 
Bfriikseldo zaadaoda ölmüıtür. 

Seyyahların her biri ellerin· 
deki mükemmel fotoğraf maki· 
nelerile bu kızın resmini almış
lardır. Fakat klişeleri yıkadık00 

lan zaman büyük bir hayret 
iç nde kalmışlardır; klışelerin 
dördünde de mabedin adeseye 
gelen kısımları mükemmelen 
çaktığı halde, kızın resmi çık· 
mamııtır. 

Dört seyyah, bu kadının gö-

rın kanalizasyon inı&atım müte· yüksekten evin avluauna düımüı 
abbidlere bale etmiıtir. ve baıı bir taıa raathyarak ya· 

ıı·A~-ı-a_"_k_a_m __ ı_z ___ .. ı ralanmııtır. Vak'ayı ıören küçük 
bir kız, koıarak karakola haber 
vermiı, Bayan Meletin tiitüa 

Yugoılavyaya idbıl edilecek 
canlı hayvan ve hayvan madde
leri hakkında Yugoalavya hii
kOmetJ bazı kararlar almııtır. 
Şebrim·z Türkofiı müdürlütüne 
gelen bu karara göre Belçıka, 
Dan marka, Hollanda, Fransa, 
Türkiye, Almanya ve lsviçreden 
yapalacak domuz ve gev ı ge
tiren hayvanlar idbalitma ve 
tranıitine karıı Yupalavya hü· 
ldimetince aııtıdakı tedbırler 
alanmıtbr: 

vukubulacak konuşmaların, hic 
bır devlet aleyhıne olmıyaca00 

ğını, Berlin • Roma mihverinin, 
diğer devletler ıçin de açık bu-

Bu adam, Belçikanaa mali 
llemine epeyce zaman hakim 
olmuı fakat 30,000,000 frank 
zimmet ile Peşteye kaçmışb. 

Belçika hükumetiain talebi 
ile Brlksele iade edılen bu 
adanı nihayet zındanda can ver· 
miştir. 

Şairin herlkulldesil 
Şairin harikuladesi •.• Ne de· 

meldir? Merale ediyorsanız fU 
prib; hem de Amerilcada değil, 
Fransada ıephş çok garib ha· 
diseye belanızı 

Fransada, Pariste Jan Turen 
iıhali bir pir vardY". Bu şair, 
ıimdiye kadar cildler dolusu 
pir yazmış fakat bunlan basa· 
cak tabi bulamamıştır. 

Şair, bu kadar emek ıarfede· 
rek vücude getirdiği şıırlerin 
çok tüzel o1duğuna em·ndir; ve 
Frans z mılıetinın bu nefis şiir· 
!erden mahrum ka maaına razı 
değ dir. 

Bunun ıç· 1 de bir usul bulmuş: 
G ·izd b r kara t hta aptırmış, 

ban.J.l üz rm .: ş ırıerındcn bir 

'riinmez mahiyette oldutuna bük· 
metmiıler, fakat sebebini bula. 
mamışlardır. 

Torbalıda lılrıızlık 
Torbalıda Tepeköyde oturan 

lzmir aıemleket hutaneıi kasta 
balacılanndan Bn. ikbalin evine 
giren komşusu Zeynep tarafın· 
den bazı eıyası çalınmııtır.Zey· 
nep tutulmuş, adi yeye ver.imiştir. 

Y kt matuasında çahtan ıeaç otlu o ur.. da vak' adan haberdar edi mit-

(Ege Tecim Ye Endüstri Kıl .. 
vuzu) adile çıkarılan k tapla 
Anadolu gazete ve müelle9e· 
sinin maddi ve manevi hiç bir 
alakası olmadıtı nı gördütümüz 
lüzum üzer ne bildıririz. 

Anadolu 

tir. ihtiyar kadıncatız, aıbhi im
dat otomobilile kaldınldıtı mem
leket hutaaesinde üç aaat sonra 
ölmüıUlr. Yapılan muayenesinde 
batındaki damarlardan birinin 
dütme neticesi çatlıyarak dıma• 
tını kana botdutu ve ölümüne 
sebebiyet verd"ti anlaıılmıtbr. 

1 - Bu kabil hayvanların 
Yuıoslavyıya idhali ve bu 
memleketten transit olarak ge
çirilmeli menedılmittir. 

2 - Bu kabil hayvanlardan 
iıtih•I olanan taze veya kuru 
her türlu iptidai ve mamul 

mç bir filme naaib olmıyan h'lltfla gtlsellikleri 
ne&inde tophyaa 

Bakir Delikanh mmind .. 
GAR Y COOPER :..~:-: .. : 

AYRICA: Sözde Kızlar 
MARIE BELLin ıahane filmi 
İltveten: PARA M O U N T JURNAL 

Tekm:,.;;:wa... Tayyarede 
•::::::=========================================~~:::i'ı 

Seanslar : 1 den itibaren başlar 

lunduğunı.ı ka..ydeylemiştir. 
Berlin, 11 ( Radyo ) - S.,. 

Hitler, ilkbaharda mayısın 9 
unda Romaya gidecektir. Ba 
seyahat, tamamen resmidir. B. 
Hitler, hem devlet re si ve hem 
de Başvekil ııfatıle seyahat 
edecektir~ 

B. Hıtlerin,. Vatikana gidip 
gitmiyeceği henüz belli değildir. -maddelerdca bu hayvanlara aid 
akatat, saman, ot vesair bar 
Y n yapaiılarının Yugoılavyaya 
idhali menedilmiştir. 

3 - Siitten mamul madde
lerle erimiı ıçyağı bu memnui
yetten haııçtir. 

4 - E,yaoın ambalaiında 
ot ve aamanlar muvas lat ye
rme galir gelmez yakılmak tar
tile idlaal edıhsbllir. 

.5 - Muvaredatı bu hüküm
lere tlbi olan m mleketlerin 
b rinden don n mevsımlık zrraat 
ışçileri ancak b raberlerinde 
b.Uunan yıyecekler le ayakkap
ları YO a etl rı d •z ~nfokte eJil• 
J le en aoııra m •m ecet d ıhilin• 
de 10Uarma de am edebi.irler. 
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ilmi Bahisler 
••••• 

Kadın-Erkek 

R d 1 ki •h Riyaseti-
- 16 -

o manya an a aca 1 1 ra- cumhur namına Aşkta, on muhtelif heye-

catçılar paralarını alıyorlar Bir yat •atın alıyoruz 
can tesbit edilmiştir 

•• 
TO.rkiye • Romanya ticaret muahedesi bu gün mer'iyet mevkiine 

lstanbul, 11 (Hususi) - Bir 
Amerikalı milyoner tarafmdan 
yaptırılmış olan büyük bir yat, 
Riyaseticumhur namına sabo alı· 
nacaktır. 

giriyor. Romanya bizden pamuk ve pirinç alacak. 
Bükreş, 11 (Radyo) - Türkiye· Romanya ticaret muahedesı, yarından itibaren mer'iyet mevkiine 

giriyor. Bu münasebetle Romanya devlet bankası; bu gün resmi bir tebliğ r.eşretmiş ve bu ayın 
11 inci gününe kadar Romanyadan alacaklı bulundukları paralara almamış olan Tür" tüccarlarının, 
Türk liraaı 82 (Ley) üzerinden hesap edilmek suretile matluplarını almağa başlıyacaklannı ilan 
eylemiıtir. 

Gayri milbadil 
bonoları 

25 den 19 liraya diiıtü Türkiyeden alacaklı olan Rumen ihracatçıları da, Türkiye Cumhur"ycti Merkez Bankasından ayni 
ıuretle paralarını alacaklardır. Türk lirası, serbest kamb yoda 83 (Ley) üzerinden hesap edilecektir. lstanbul, 11 (Hususi) ~ Son 

haftalar zarfında bir bayla yük· 
selen gayri mübadil bonolan, 
25 liradan on dokuz liraya düı• 
müştür. Bunun sebebi, lzmirden 
bono getirilerek piyasaya arzo• 
lunmaııdır. 

Rumen ithalatçıların, Türkiy~den pamuk, pirınç ve daha bazı mahsuller ithal edeceklerdir. 

B. Heriyo ····-Büyük ekıeriyetle tek
rar parlamento reiai 

ıeçildi 
Pariı, 11 (Radyo) - Fransa 

ayan ve mebusan meclisleri bu 
rün aut 15,30 da toplanmış· 
lardır. 

Parlamento, reis intihabına 
başlamıı ve 520 reyden 418 
rey alan B. Edvar Heriyo, tek· 
rar reis ıeçilmiıtir. 

Ayan meclisi, en ihtiyar aza
dan B. (Dankon) un· riyaaetınde 
toplanmış ve reis intihabı için 
perıembe günü tekrar toplan· 
mak üzere celse tatil olunmuıtur. 

C. H. P. Kamutay 
grubu toplandı 

Ankara. 11 (A.A.) - C. H. 
Partisi Kamutay grubu bu gün 
111111938 Trabzon mebusu Ha· 
san Sakanın reiılitinde top
landı. 

t - Türk remi kurtarma 
anonim şirketinin tasfiyeaıyle 
hukukunun hükOmete bağlı bir 
idareye devri hakkındaki kanun 
liyibaaı üzerinde bazı hatiplerin 
mütaleaıı dinlendi. HükOmetin 
bu mevzua ait izıbab grup he· 
yeti umumiyesince milttefikan 
tuvib olundu. 

Toprak kanuna 
bu devrede çıkacak 

lıtanbul, 11 (Hususi) - Top· 
rak kanunu bu devrede Büyük 
Millet Mecliainden çıkacaktır. 

Bu kanun layihası, toprak sa· 
bibi olmak ve itletmek hakkını 
Türklere baıretmehcdir. 

Hariciye Vekilimiz 
Martta Mısıra 

gidece/ı 
latanbnl, 11 (Husuıi)- Hari· 

c"ye Vekilimiz Dr. 8. Tevfik 
Rüttü Araı Martta Mıııra ride· 
celctir. 

lıtanbul 6elediyeıi 
bir et banlıaaı 
teıiı edecelı 

lnanbul, 11 (Husuıi) -latan· 
bal belediyeıi, bur ada bir et 
bankası kuracakbr. Bu &ankaya 
caleb ve büyük kaaaplann ip 
raki muhtemeldir. 

Deniz bank 
Umum mil. 
dara latanbıılda 

lstanbul, 11 (Huıuıi)- Deniz· 
bank Umum miidilrlüpne tayin 
edilen B. Yuıuf Ziya Ôoiz bu 
pn Ankaradan ıehrimize pi· 
miıtir. 

B. YuıuE Ziya beyanabnda: 
- • Burada denizbanka batlı 

müesseselerin müdilrleri ile te-
maılarda bulunıcatam, ıonrada 
Ankaraya dönecetim •• 

Demııt r. 

Karadenizde az daha fa
cia oluyordu. 

Galata ve Suad vapurları, dikkatsizlikle 
biribirine çarptı ve hasıra ufradı. 

lstanbu1, 11 (Hususi) - Dün gece Karadcnizde gene bir kaza 
olmuş, iki gemi çarpışmıştır. Çarpışan vapurlar, Kırzadelerin Ga· 
lata ıilepi ile Suad vapurud.u. 

Galata şilepı, Ereğliden kömür yüklemiş ve lstanbula hareket 
etmiı; gece saat 2,5 sularında Şile açıklarmda birdenbire karşı· 
sına çıkan Suad vap11r11 ile çarpışmııtar. 

Gemilerin her ikiıi de hasara uğramış olarak limana gelebil· 
mişlerdir, bu suretle muhakkak bir facianın önü alınmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, kaza; her ikisinin de biri birlerini gör· 
dükleri halde manevra yapamayarak birıbirlerinin Üzerlerine gıt· 
melerinden ileri gelmiştir. Tahkikata devam olunmaktadır. 

_... __ _.,.,,..,,...,....._,,__....._._...a::ı-~~~~>a:::>a::>oa:>o~~ ......... _......_..,.,,_,......,._~----

Avusturya, ltalya ve Maca-

---
Hakiki •alla, Alman. 
yanın iıtedili ıulhtur 

Berlin, 11 (Radyo)- 8. Hit· 
ler, bu gün bütün "'"Nazırları ve 
müteakiben de ecnebi devletler 
sefirlerini kabul etmiş ve yılbaşı 
tebriklerini almıştır. 

Sefirlerin en ihtiyarı olan Va· 
tikan sefiri Monsinyor Orıeniko, 
B. Hitlere hitaben bir söylev 
verm·ş ve sulh yolunda bütün 
devletlerin, Almanya ile bera· 
ber olduklarını söylemiştir. 

Bay Hitler, Vatikan sefirine 
cevap vermiş ve teşekkür ettik· • t H • • N ı ten sonra, hak ki sulhün ancak 

rıs an arıcıye azır arı Almanyanm istediği sulh oldutu 
nu ve fakat, yaşamak ıçin Alman 

Müzakereler, dün üç saat sürdü. Paris ga. milletinin daima mücehhez ol· 

zeteleri konferansa ehemmiyet veriyorlar. dutunu beya'l eylemiştir. 
Budapeşte, 11 (R dyo) - turya, ltalya ve Macaristan Ha- B. Hıtler, sulh çın Alman hü· 

Avuıturya, ltalya ve Macaristan ciye naı rlarının bu günkü mü- kumet ve oıilletı tarafından gös
Hariciye Nazırları bu gün de zakereleri üç saat devam etmiş- terilen mesainin iyi neticeler ve
toplanarak müzakerelerde bulun· tir. Naz rlar, yemeği AvJsturya receğınden ümidvar olduğunu, 
muşlardır. sefarethanesinde yemişlerdir. devletler biribirlerini anlarlarsa 

Macuistan Başvekili B. Da· Müşlciilat çıktı sulha daha iyi hızmet imkanla· 
rani, Nazırlar şerefıne mükellef Reşte, 11 (Radyo) - Sala· rını bulabileceklerini ilave etmitt 
bir ziyafet vermııtk Zıyafeti, biyettar mchafılde söylendiğine bütün sefirlere ayrı ayrı teşek· 
bir kabul resmi takib eylemiştir. göre, ltalya, Macaristan, Avus· kür ettikten sonra sözlerine ni· 

Fransız matbuatı, üç devlet turya devletleri Har c"ye Nazır· yet vermiıtir. 
Hariciye Nazırlarının bu konuş· ları konseyi müzakeratında bazı ----
malarına büyük ehemmiyet ver· müşkülata tesadüf edilmiştir. Bn. Nezihe Mu-
mekte devam ediyor. Avusturya ve Macarıstan Na· 

Paris gazeteleri, Almanyanın zırları, her hus~sta ltalyaya biddİD 
Tuna nehri üzerindeki menafıin· iltihak edemiyeceklerıni, dığer 
den bahsederken, bu me ıaf in devletlerle o an münasebetlerini 
ltalya tarafmdan müdafaa edil· bozmağa taraftar bulunmadık· 
dığini ka1dedıyorlar. larını açıkça beyan eylemiş· 

Budapeşte, 11 (Radyo)-Avus- lerdir. 

Frciilsada ihtilal çıkarmak 
ist~yenlerin vaziyeti -·--Yeni tevkilat yapdaı, Adi 'ye Nazırı, mevkuf 

Generaller bile aff'3dilemiyecekt~·r, diyor. 
Raris, 11 (Radyo) - Dört ay Mühendislerin verdikleri ifa· 

devam eden tahkikattan sonra dderdan sonra daha bazı kim· 
zabıta, Franaada ihtilal çıkar· seler için tevkıf müzekkeresi 
mak iıtiyenleri tamamen teıbit ç kmıştır. 
eylemiı ve bunlardan lüzum Paris, 11 (Rıdyo) - ihtilal 
gördüklerini tevkif eylem"ştir. tahkikatının aldığı 1011 vaziyet 

Zabıta, patlatılan bombaları üzerine Dahiliye Nazırı B. 
imal eden mühendisleri de ya· Maks Dormua, emniyet müd • 

lstanbuldan şehri. 
m zl geldi 

lzmir Kız lisesinin ilk d rek· 
törü münevver ve çok değerli 
Bayanlaramızdan Bn. Nezihe 

Muhiddin, evelki gün lstabuldan 
şı-hrimize gelmiştir. ---------at mümesııllerini kabul ederek 
beyanatta bulunmuı ve devleti 
tehlikeye düşürmek mabadile 
hükumeti ihtilalle devirmek iıti· 

yenlerin, mazileri ve Franıaya 
olan hizmetleri ne olursa olsun 
şiddetle cezalandınlacaklarını, 
ihtilal teıebbüsünde medballeri 
oldutu anlaşılarak tevkif edilen 
generallerin, biç bir suretle affe
dilmiyeceklerini söylemiştir. 

Rastlanan erkek hemen muhayyel 
tahl\n bütün evsafile tezeyyün 
etmiş bulunur ve heyecan öyle 
bir şiddetle kendini göıterir ki 
bu arkadaş üzerinde birdenbire 
kalblerin uyuımasını tahakkuk 
ettirir. 

Bu tez hadsi tezden daba 
hakikate yakın görünür. 

Hadsi tez aıka kendi ruhu
nun eşine ilk tesadüfünde onu 
tamamile keıif ve her köşeıini 
anlamata, görmeğe müsaittir. 
Garip bir iıtikbali keıif mev· 
hibesi. 

Bu havasst intibalar iki ıabıı 
arasında yakınlığı temin ettik· 
leri gibi bunun aksi olan nef· 
ret tesirini de yapmata müıte· 
ittirler. 

Ayrı cinsten iki şahıs arasın· 
da tab i alaka olduğu gibi tabii 
münafcret te vardır. Tam bir 
lakaytlık hali aıla iÖrülmez. 
Şimdi k saca muhtelif havassın: 
.. Görme, işitme, koklama, tat· 
ma, dokunma.. cinsi iç güdü· 
nün zuhurundaki tesirlerıni tet· 
kik edelim. 
Görme ile laarelcete ıelen 

laegecanlar 
Görme uzaktan tesir eder ve 

insan nevinde cinsi ıstıfada ve 
ekseriya kat'i bir tarzda, iıe 
baıhyan ılk histir. 

Güzellik malumatı, rüyete 
istinad eder, eşkalin tekamülü 
nadiren erkeğe mahsus ba11a
lardandır. Maamafih kadın üze· 
rine de teııri çok değildir. Kı· 
danın erkekte aradığı ve bulunca 
hoşlandığı bassalar kuvvetin 
vücudünü farzettiren erkekçe 
tavırlar ve erkeğin şöhretidir. 

işitme ile harekete ı•len 
lıegecanlar 

Kadın erkekten ziyade semi 
intibalara müsteiddir. Bazı adam· 
ların ıeslerindeki musiki kadın· 
lardan mürekkep samiin üzerin· 
de ölçiilemez itfal tesiri yapar. 
Bir çok hatipler muvaffakıyetle
rini nutuklarının ikna kudretine 
medyun değiller nıidir? Öyle 
halk toplulukları görülmüştür ki , __ .. kılamıı ve adliyeye vermiştir. riyetıne bir mektub göndermiş 

Bunlar, Pi yer Lekoş ve Metenye ve Paris zabıtasını takdir et· 
adlarını taşıyan iki makine mü- mekle beraber zabıta memur· " ELHAM, DA ldareıınde Mılli Kütüphane 

n Sineması 
bendisidir. larına taksim edilmek üzere 

Mübendiıler, bu gün istintak yüz bin frank mükafat verdiğini 
edilmiş ve devleti tehlikeye dü· bildirmiıtir. 
ıürmek, Fransanın yüksek me- Paris, 11 (Radyo) - Fransız 
nafiini ihlil eylemek maddesin· kabinesi, bu gün Eliza sarayında 
den dolayı mahkemeye veril· Cumhurreiıi B. Lebrunun riyase· 
miıtir. tinde toplanmış ve ihtilal teıeb· 

19 Sonkinun 938 ÇarfAmba günü aktamı saat 21 de Yunan 
sahneıinio güzıde san'atkir1arı 

Matmazel Jeane de Zara 
Komik Aris Hrisoboos 
San'atkir Hacı Kosti Niko 

Tarafından yepyeni ve büyük programdan müteıekkil 

VEDA MÜS~MERESI Mübendiılerin ıuçu idamdır. büsü hakkındaki tahkikat etrafın· 
Maznunlar, iıticvab eınaıında da izahat veren Dabilıye Nazırı 

ıuaları söylemiılerdir: 8. Maks Dormuayı takdir ehniıtir. 

Bu müstesna geceden berkesin istifadesi için 
Fıatler: Hususi 100 • Bi inci 7S • Balkon SO kuruştur. 

- Biz itaat ettik. Cezamıza Par s, 11 ( Radyo) - Adlıye 
razıyız. NJZ rı B. Vetsa Orıyel, matbu· 

Karışıklığa mahal kalmamMıı için numaralı biletlerin evciden 
ıldırılmaıı r ca olunur. ........................................... 

buı ıiyaıi hatiplerin sesi rn· 
deki mukavemet olunamaz ca· 
zibe tesirinde lcalmıılardır. 

Akli olmaktan ziyade havlssi 
olan tesiri en kudretli iradeleri 
yola getirmiıtir. Ne kadar ga· 
rip görünürse görünsün bir nu· 
tuk anlaşılmıı olmata muhtac;: 
detildir. Musikisi,gürültüsü, pa, 
tırdııı, jeıtleri, mimik hareket erı 
kafidir ve biç bir şey bunların 
yerini tutamaz. 

Kadın ruhunu çclmeği meslek 
edinmiı ne kadar adamlar var· 
dır ki, yalnız sıcak seslerinin 
sihri, ihtizazı, tatlılığı ile kadın 
kalbini avlar. Mevzun, ölçü üz 
beyecaıı 1'i11ini arttırarak muha· 
keme melekesini yumuşatır, ana 
şefkati çocutun sızılarını d 
dirmek, göz yaşlarını kurut a 
için sesine vereceği aheng , nat 
meyi iyi bulur. Konuşan n an 
seıinde bu derece iğfal kudreti 
olursa musiki nelere kadir ol· 
maz. 

Musikinin teshir eden bu kud· 
reti mü,terek heyecanlar uyan• 
dırmak için daima kullanılan 
bir vuıtadar. Dini musiki, ba•ı 
ilahi dinlıyenlerde dini heyecanı 
mübalegalandırır ve hatta vece
de sevkeder. Musiki san'atlarıl" 
en hassası dar, zira gayri şuurun 
dilidir ve aklın murakabesınden 
azadedir. Musiki yalnız a dat11 
sihirbazlık değildir, ayni z man• 
da şifa veren bir kudrettirde. 

Aşkta kırılmış nice kalplere, 
dıcret b ılerinin tazib ett ğ ne 
kadar ruhlara nisyan ve buzu· 
run teselli veren merhemim akı• 
tan musiki detıl midir? 

•Musi.<i kurtarıcı ve ulvi bir 
san'atbr. Arz üzerinde tesel i 
vermediti göz yaşları yok ur, 
bütün sefaletlere nüfuz eder. 
her türlü ifade tarzlarmı ku an· 
mış olan milletlerin son l sanı· 
dır, zira ıöylenemiyeni ıfade 
eden yalmz musikidı'r . ., 

Faal Clouzet 

Kolclama ve tatma ile tahrik 
edilen lıegecanltıl' 

Koklama hayvanlarda cınsi 
intihaba istikamet vermek ıçm 
kuvvetli müdahalesi olan bır duy· 
gudur. insanda bunun rolü çok 
mahduttur. Ancak rüyetten sonra 
tesirli olabilir. 

Bir taraftan vücudün kendi 
kokusu, dığer taraftan su 'i ko· 
kular, ıtriyat, ahvale göre, ya 
çekici veyahut uzaklaştır c te· 
sir yaparlar. Zaten kadın, er k· 
ten daha az kokuların t ı 
tutulur. Kadında koklam 
me hiaaı erkeğinki ka 
retli değild"r. 

-Devam ed 



arabasının ya• 
•* yaya olarak gicliyordu •• 

1M '' fi ··~ ·--T ... L. itte al J m .-t. Yuen: M. A,Aan Be1ıa apMWı." Arkada11 da 
Yunuı pata ile defterdar Klllm 
eftwıa yi bimil araba ve diteı 
arabalar geiiyorlardı. 

Yakıt ,.. .. yar, ~.... - S6 -
Huiaedum kalbi ıiddelle P .... h; eski sarıya doğru 

çarpıyordu. Ar111rı; abi cllith· giderken, Yeniç!'!rİ k1~lalarında· 
..ıerıe isafa•• alelll ol*lı• illi lhd mcla bw priltü Selim, babasırun arabas1nıp 

yanında yaya o arak gidiyordu. 
Halk mınldanıyordu: 

H IH•diJOI', ........ lllpl• ,... 
-Yalaer19'111e1-. 

bfa• koplM'lı•ıL 
Gece u..., .... v .. .... 

nı tla ok_.a, ......... Km+ 
clortlaa bam .,. ...ıerl lfitHI• 
1or n 1Ma ..ı• littir. W.
duta ... .,.....,..,...... , ..... Ha•·•· ..... tr1cse lmlala 
bblrta1ttı. ICapam ldllcliacle 
Wr aaahtar 4111111 n kapa ,,,. .,. .......... 

Defterclu -
B r .. , itittla 

- Pacli .... 
dandarı daha yeni kurtuldu. 
Baııma plenltf hep onun '-'i•, 
o servet i9İn detil mı? B r •İl· 
,yon akçeye kendi hayatuaı 
'ıurtarabildim.. 

Eaki padıtah mın1dandı: 
- Vaidiode duımadı. rakat 

ne yapabilirim 1 Artık kuvvet 
bende detil. oada.. 

B&r u *»ora, Y11a• p8f• da 
ıtlmiıti. O da ihti,_ efeodis • 
* n f olaketini iıitince batını 
.allıyarak içini çfkmektea ken• 
clisni alamamışta .. 

Oçii de dG,ünüyoriardı. Be
yazıd bir aralık: 

- Hazır olun, dedi, yana 
&JONZ. Ooümüz de ilatly,arız, 
~iJde beraberdik. 

.... jlDlsiamle .. 1>irıltiri-
zdeo aynlmıyahm, 

- CIJGI ...... J.. al•chk 
11L. 
_,...,..,_ ... idi. Uaatmaz 
••• r. P, • mlauthid r. 
N..t olla S.,.11cl c1a artalc hu 
C:,~.. P.titala dllaa ıa-

- ?. 
.... P .. ııh bab111aı tlfYliln 

clln.U. 1olu11 tutalım, kalıç 
tatahm.. Bıbt ı aluyınoa fol 
wrmiyelim.. 

Yea.,U.. palailer Wr •· 
ela huekete ...-t&erdi. 
.... 1 .... buclan 

.. lt\mıttlf fttildl, !a'd taraya 
varmışh. Ayırtl ğı arabalar kapı 
~ğq;ii. Sulta B,yuıdıa 
91bre•U.doa me..il ve teeaür 
•luyordu. 

Selim, iti •'•41. Fakat he• 
•iJet Vtfmıtdn Beyu d bazırd • 

..... Nurud.4cmL Art.k ıad.,. 

yiml 
- OfluDud&a duanız• esir· 

gem ey.mal 
Beyı .. d ...W. ıörinmeğe 

9elıtı1orcla. Merd vealer ıaerkoa 
etluaun kınd aıDİ talab .ıt•iaai ..... 

iara1ao büyik kapaanda s .. 
lim durdu. Babuma e.ini uzatta. 
Stııltaa S.1uıd. bu •li ıuuu ve 
.... ,. •laclı. Attık Ed r-.e 
kap~ d4ru iler!.mtaje bat
..... 1ardı. H.UC, mitcaıiili)'d 
sultan Selimi alkııl yordu. 

-Her şeye ratmen babasına 
hürmette kuıur bösterd !i yok. 
Pacliıah böyle olur işte .• 

Beyaııd, ar111ra Selinae bakı· 
yord1.1: 

- Kardeşlerinin sadakatini 
temin et. Onlarla anlatarak 
.ulet v ı milletin itlerini i•an 
eyle.. Z.'8lme, fiddcte upmaL 
AUab '-lıcu11 keskin ve muzaf· 
fer kıJ.aoL Adaletten ayrılmaz. 
un acvilıraia.. Her iki dünyada 
m.ıammer oharı nl .. 

Selim, babasını dialiyorda 
arasıra: 

- Pek·, iaı,..tlah .. 
Diye kısa kıta oevap'ar veri· 

yordu. Beyazıd, oğl~nun bqan· 
daki yeni kav tu ve Selımıo 
•kalını k stıtın de törmüıtü. 

Artık Ed rne kap aından dı· 
şanya çıkmışlarda. Bu sırada 
Su tan Selime yaklaşan bir za· 
bıt şu lıaberi v rdı: 

- Padiıailım .• Yeniçeri kul· 
lar mz, cülus ba fiti içın avdetle 
yolunuzu tutacak.ar • 

- Ne yaptılar?. 
- Kılıç çatayorlarl. 
- v ...... ı. 
Selimia kaşlan eler bal çatıldı: 
- PeW avdette diitilriitk 
Beyaad atalNoıya 1.-ı ttti. 

Othtd.,.. 
• Sottıı 'l1IW • 

Yanuı pqa ile K.sım efeadi 
aa• birden cevab verdiler: Hatayda ve Suriyede 

- Hay hay1. Ölliaeeye kadar 
~- pıuti lca••catız. &lc·ai gibi 
~1ıa11arııı ııı. .ı.t • Paramızın kıymetini düş Ur· 
bi~ ~~ vt!'.! rtıek için çevrilen dolapları 
uzun uadıya ilua7eae etti: 

-Efendimizia 1ı1r ıe,clkliri Dr. Şehbender, ka.rıfıklık çıkarmak. 
blmadı. Yahnk '1r u ıükGn C u ,J 
ve istirahat.. Kul•• fHr az da için 8 • ,,.ııaruan ale)'hine çalışıyor 
illç ıönclereoelim. D•a 1afda. Aatü /1:1 i) B .. ~ Kl ... d d •--=-=-:., bir •• .......... L ·av.ti .. '· ya. \nusu..ı - u gun· - r e me1t, aba ot-
-.-- - ....., ı... - ı.a. Hatay Turklerıni çok rusu ça1maltL. 

arB;u.~ =-Mle ......... •iitteuir eden yen bit nıa.i Türk yeden Hatlya dön 
facia batgöıtermiştir. 'Su ~ H~t'f ı Türk er il 111a i ~•&iye;_ 

Filhakika Y alaucli ı..ld-. ftiı. Hatayclald aarraflarıv balltl goz t m KU tarmak ~in mutlak ıu· 
illç t.tlp ederek pnder•ıltJ. söre IO)'mıııdır. rette dö\flt itlnı lıalİ«mek li· 
Be,azıd, hu ilaçtan lair ._ ICti. Şiıatdi1• kadar 2~,$ frank &\ad r. 

~ ~~:::.~~: 11tUkMilinee detrt~laaekte 0 
.,.•

0 İNraya ıel•n haberlere fÖrtı, 
_,, .. ., kltıd Tlrlc ....... bo au I• intibebatt• hazar b.dun•ik k•te 

... l.ir miktar ela Yeatteri le- ~~ 1& ~ 13 fraoıa de· ie•d•• Antaky•ı• br ~t 
feri Waılabnıfta. jipmektedar. .. d l k n__ b. Ertetl labala, aalta9 Sefl• tıt __ ... ..ı .. L. .-n b go.1 er• tC'" m f• IN04ılft r le· 

.. _..... urr.uano u hare· .... .-.. ..... .n a 
=-~ı~..L-.~ lıetiııe ulıalli lıiikOmııt göı .UUi ..ı.;ı.: .;,- idar 

8 

.... .,....... yo•lil•"' laalta oDları teovik iMJlab ......... ~ 
tefJie kadı • ..... ti. ....... etmektetUr. ..L ..... -. -
aduada bir • ._ 1ler- 1S 1tga TM lfrdHH top- .,__ ..,. ı.tı P edil4iti 
11,orda.. Yiyin •ı6r, .._. t&Mjc- aalafa~ta.d1141 
,.. _______ _, l9 ~ •itila llıktaida Sıtı iaetWci 1ı,,.,,,,Jclılt.J•• 

ANADOLU ...,._, tetnı• e .. ktedhfer. ..-pi.._ 
Tlrki~ea H1ta11 ..._ Ha· ~ 'Htawi> - .....,..n 
tay Tlrkleıl. flaifly• lcalu- .wt 'M rltit .,_,_ Mr b-

r---..ınsllir~"if ...... 2!0.000 ura ı-- .,._ ... -., ... o.a .. ıW .... 
liflltlrr •:. OltrEll ............. ... latil&flar paıti: liıierlwi-

.... ..,_ ........... 'Yll• llellp .atle si• •etkiiiMid.da •· * ç6f1Çt• rakain Afıi. eephe; 
tak,a ft tlbad~ •ıtıf ~ heiail& ak üzeıa 
lar 'fMlerio 80. liramnı hluaan ~e tirli karıP. 
aça~ ...... Mdlra •~ ••lftektedir. 

Bir Tlrk lirua fimcliye \"act. 1. Cemil Mardam aleyhine 

·~~~~;;~;TJ~~t 117,5 S.iJa._... fitmeldl çabfblarlnbqtad .. Dr.Şebbea-1 ilone iken ba ...,_ kar1111ada IO der ... ektedir· Dr. Şebbend• 
YaJhiı HOO, da .,..... iM lınll alanmafa bqla- Mllirda balaacl•ta halde Sade 

ı • ...- ....... llJe; ,..,. ılahlliai --- içlll 
Yllwa --- illa -- 1 _. Tltk ,...._ ...... edlı.a KaW.jl!it la• ır.• 

..,.. lcnd 27 .... OJD&lllak. ~aktadlt· 
~~~~~~~----· 2 - liataJI diaea Tlrkl ~ iç sin ..-1 ~.WOLV IUTBAUDQM ... mbleriadeki ,.,.,. azaltıp .-.1cı......da ........... 
----B•A•SJ•LM•IŞ•l•D---· oalan Hfalete clltlr..k. 1u..-leria, Dr. ŞeblMacllr , 

Gayri meşru çoCUğunu 
ormanda bJrakmış. ·--·- -Hatice Ağırcezada üç ay, iiç gün 

hapis cezası yedi. ... -
Torbalı kazasnnn Şehitler kö· hendek içitle bırakmaktan suç• 

yünde oturan Tireli Ali kızı lu idi. 
HaticeDin ıehruiz Atırceza Mubakellle Detic:eainde Hati· 
mahkemesinde c~reyan ~tmekte cenin hareketinde çocuğunu öl· 
olan muhakemesı sona ermiş ve d6rmelc kash bulunmadığı, fabt 
dün karar tefhim edilmiştir. zaruret sebebıle ÇOcufu terket-
Hatice, gayri maşru surette elde t .ti anlaşıldıtındın Türk ceza 

ettiti ve doturduğu çocutuou lSI· kanununun 473 Gnc6 maddesi 
dürmek kasdile gübre içine mucib:nce Uç ay, ile; g&n hapsine 
gömmek ve sonra ormanda bir karar veriluıiştir. 

Dtllııill ....... kin ............. . 
Dı. M. Ş.Tld U~ur dl:fM ~ 

Vtlcııd makinesindeki 
Dispoziıyon ve 

KonstitiJsyon 
-1-

Her iasaDıQ vücudünde muh
telif ıekillerde istidat ve kabi· 
liyet vardır. Hastahklarda bu 
dispozisyon ve konstitüsyon key
fiyetinın pek çok değerı vardır. 

Frans.z müellif,eri, insanlarda 
bulunan tipleri araştırmışlar ve 
11nıflara ay&rmıılardır. Alman 
bilginleri de ayni nıütaleada 
bulunmuşlardır. Bu ıuretle i•• 
unlarda iki tip ayırmı1lardır: 

Bir şahit ölmtJı 
Bergamalı Çoban 

Alinin malaa/ıem••i 

Birinci tipte olanlar inc:e, 
Bayraklı yanaını zayıt kim1eıerdir. 

• ' ikinci tipte fişmanlar vardır. 

930 ıenesinde Meoemen ka
zasının Çaltıda ltl,Onde H&. 
ıeyin adında birini öldürmekle 
IDMllua Be ı •alı Çoban A i
nin mulaakemesine düa şehri· 
miz Atırceza mahkemesinde 
devam edılnıittlr. Çoban Ali, 
ba yıl yaka anmış va yedi 111 
evelk cınayetin faili olarak 
mahkeıneye verllınıttir. Dankü 

muhakeme celıe1lnde tah1t afatUe 
din enecek: olan Yuıuf otbı H&. 
8eJ rı ıelmem fti. Maltt11ltbı ""' 
reseıi, bu ıahıdin öldfttllo8 
haber vetmlt, mahkemece eh. 
b11 noktanın tttklk ettıtflmeal 
muvafık flrUlmtlttfir. Ba!rıftnada 
Jandarma Ali OımaniD ifad .. 
ıtnia •hnmuı 1çhl Ber_... 
mah~emeaine yazılan taliulata 
cıvab pl•ediii anlaııl&91f ft 

talimaba tek d ne katar verit· 
~" ...-.me DaMa bir ı• 
w-1cılmıttır. 

Mahkemeye 7 ıabatta Birinci tipin de iki şekli varchr: 
baılanaealı B"ri adali olan atletik, diteri 

Bayra~ ada benz·a ve petrol adali olmıyaa, urio estetik şe
deposuacla clikkatıizlik Ye ted· killeridir. Atletler u+r. za~ 
blrıizlık neticesi yangın çıkma· ve uzun boylu olanların çota 
-., 

00 
alb kitinin il&mticae estetiktir. Her ı\ci tip te kara~ 

ve iki kişinin aju ıurette yır teristik bir 11ra vicud vuaflan 
ralaanıae na sebebiyet vermek aöaterirler. looe, zayıf olanlar 
IUCJ'lndaa B. Kırlo Sperao bak· uanımiyetle uzun, narindirler, 
kında •ru bikimlitiace yapıl- yüıleri bemen yuvarlakça ve 
makta .ıao tabkiatın IOD• .,.. ıaçlan ıık ve çoktur. Bwalarda 
dilini .. Atırceza mahkeme- bAt c;aplaklıtı az görülür. ~le 
ıinde ıa.-.. m11bakemniae ka- defa bqlannın tıpeleriq~e çıp
rar verlldijini yazmıfbk. B. laklık vardır. Boyunları llZUDcl~, 
Karlo Sperten• ınubakemelİDe omuzları düşüktür. Eatetildc9 
7 Şubatta ba.._acakttr. de çojunuo göj'üalori v.rdlı1 
-----•-·------ı kollan ince v, kannlan 1ok 
Otomobil kasası gibidir. B11 tipto olanlar çok İJİ 

B 
ı. , • k4JtuC:U ve 11çrayıcı, atlayıcı ol· 

ir •tfl afır J'Griılı duldan ıibi, tenis oyunwau iJl 
Meaemeaia ha._k -' oynayanlardır. 

alt oda l11nir ıosell lzetiade lit•a tipte buluaaalana 
bir ote•bil kua11 o&.ttur. çotıa kısa boylu vo küçijktürler. 
Bergamı belecffyelittde b11dh Yüzleri Adeta beı köşeli ol•, 
82 nuaaaralı kamyon, tütibl saçları vaktınden evel d5kll 
yltdil~ 
lirken Meaemmli 11& otı. Mola- .luadan bqlar, az zaman zar. 

48 Sabıkalı bir med Çıtak K... çarpmq, •t ftnda baı çıplakl iı ilerler. Bu .. 
kolu ile sat kabu·ıaam •· ~ bO)'Unları kıaa ve kı~laacLr. 

..... _____ _ 

/aa•ız mittir. Yaralı, lzQair meaalekot .Kollan w elleri kalan, ıötitr 
v l baıtanesıne kalc:bnlm11 ve 8ei- leri .-ıaiı Yf oldukça tü....._ 
ı an,a 1 Fettah Alç ıamaya kıc;.n toförGD yakalan- .... Adalelen kavvetli ve bol 

boı clıırmtımıı ması için araıtırmaya b..,taa· W. f4la örtüllidir. 

ikinci Sulhoeta biki•i Naci nııttır • • A1''4tı .., e1 

E 1 L- d ôd~mı••te .,,,.eve _. ••• • ıNıd ! 3 11 1 re, -qa•ın a ter alan ıu9luya ,... yı qı •~ -w ~/.;;.;. t--
aordu: Ô4eaaif, (H11ıui) - Burada . ....;:~z ~~J1;J7lB~ 

- Soyadm? açdac~ 1!'- .aaeof~ bir 'sa gece 
- Balftan. deve prefi tenib .dilma.t. oyaa· __ .1...; 

- Htr1tt:laktaa doku 
111 

lla· lar çok uyecaala pçm• Bquurakta SıL~ Kafetatta 
. 

1 
v. zdı _._ u.. il t. Tilkilikte Yeai lmir 

pı yataaıt11sa • ~ ı ırım .. n ,,.r ita'..,..... Mrı. Gfilelıercle 
..... Eveti. Aiti 'lfdt Niyet eaabane eri aibet:çiclir. 

•• ;~~ :U~!;:'keaieilikten Adana, (Husual) - Cebre Halke' • k 
- E.vMf. çiftli ti köyiillde ltir eve yıldı- VI O 
_ lkı ıbuvuk ay ela ıeae ı.. ram ciütm.... Ev .-hiblerin· 1 _. ı+ ~938 Cuma sld 

sızlaktan? deq ~tak:r-1ı Ali ôlmüı, ar- aut OJ'I 1ed de Kaz Lisua *" 
- O kadar çok ıorm~ Bayıanl bdlt1 Dıaran ela 1aralanmqtır. rektöıii B. Nec~ettin tar.nad• 
H k dl, lab.:ka fillerini oktlcluı edllıp tdllaı•• anleılıltnaa (Türk edebıyattad• Yatan) me.
aoyah F ~ttab n tam 48 tane için; ~lllcadar '1airelerden sorul· zuu üzeriade Wı ~oferanı ve-

sa bıkall ... aol11dda.. .u.aa k*at etiler* duruıma riletoktiJ • 
Fakat ba •bıkaların infaz ba,k• b r p. tant &dildi. i - 12-1•938 Çar_.ba ... 

___ ....,..._"""'- d ~~.,ıdP~- w •• -.- .-. a ıau 18 • ao.,al yardila 
taraN4aD l*ndıa e.iıld ti ~· tiitmiftlr ve ... ı 17 de halk der• ... eri 
._ tdcanlmıfbr. C.aut Mu- Buna tapea 4ala li vaziyette 
daman takip ettıti aiyaaete .ıeyb- hen~ tam bir saWı huaule gel· komi...,_ ~ ~--
tar olan Dr. Şehbender• Kalü- mit defildir. Hilldlmetin daha vardır. 
rede ıa..ırladıtı beyanaaa:ıe ıu- ıicidetli •arl.r alıcatı, bunun 
retinı Şama gônderml1ı Babil için de, fr~ - Suriye mua· 
matbaa11nda ~ taraf.. hedesınia tatbiki etrafıaclald 
tarlan va .. talile bua*ı 1aalka müiakerabn neticeaiııi beklediti 
datıtmlfhr. mubakiakbr. 

Hükim.t; ıay.U ı ... ct tabr- llt.abr,,Zer 4n'f'IJ etliJlor 
aak olan '* ~•ran...-.leri ş. •• (Hu.il) _ r ....... ı1-~---~~-~.,."'!il-... 
toplataarmq, 8ıabi1 ......... &an,. ....... ••..n Kont 
k~11t Mlubiai de te~ et- D6 lıllrtel ile hriye ...... 
•ittir· leri araıuıda, Fr ...... S.iye 

$hadilli Wde • .. vwıtli wlaeclaiaıa tatWld lmı •uda 
parti, mevkii iktidarda ......., ____ ............. . 
8. Cemil M.rclaam ,_..adir. MllK•t• ..... •ıW,et• 
~ Pai• w Ablııtıa ler idili w diat lluı.lt _. 

............ aıllltet •etiee- .. letl lluit1:.leaıeı• etlMk
ı. elde ...... ol_.. IGa ,.. ted r. Kont Dö Martelia riya-l.._.. itli...- CW.licllriiı .......... Fr.naı M,tli maralı- r!SQi;:!$tltl!f!!S!at1 
_.....,_ .. ela lıftlrÔ _..,. laa1a11, Sariye d4Mlt -.i_.. 
btf; ..,...... ...,. 9'1•• it rinde Frwıa ... AWl-.ıt lmı. 
•illtflerin llalta.•ı .,. dü· ı.-..w t1rt m*tadular. ır::'-ııilııliııiliiıliıililllil•••• 
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Şehir h~!~aneleri. UzUm sat19l aM 
ç. Alıcı K. 5. K. s. 
Jt Al)'oti bira. 13 25 17 

Yazın: D. M. S. 
- 58 - Ya.zan:Alelruntlr Dtima -2-

~67 A. R. Üzüm. 13 25 14 5 
23 inhisar ida. 10 75 13 15 -· ..... ·-Ba esnada kapı birdenbire açılmış ve kale kapı

cılarından biri içeri girmişti 

-2-
Bu ekonomi tabiri bit tırıf. 

tın hastane inşalarmda blok 
sistem& dotarmuı, diler tarafa• 
sistemtn sürıtle tatbik ve reva· 
cına, arazi fiatinin yükeekliti ele 
ıebeb olaıuıtur. Eskiden lıatta11 
neleri ,ehitden uzak yaparl..ıı. 
Bu tarz haıtanelerin maaevt 
kuvvetlerine pek fena bir t .. 
fcra ett ti gibi biltün ha-•• 
le.uım ve gıda mtddeı.I 
datildnde de maliyt)t fiatl ... 
rine bir miktar nakliye ....... 
rinin binmesine aebeb ohard& 

•ôyle mi zannediyorsunuz?., di· 
)'e cevap verdim. Gırdıyanlann 
tekrar buna emin olduklarını 
ı8ylediler. Ben de onları yalan 
etbrnıak istemedim. Bundan 
başka, belki ben yanılmışımdır. 

- Efendi, adaletin aııaııtine 
-..a. ediyorİuauL. 

- Aılal... 
- Siz M. Dartanyan1tnıL 
• Görüyorsunuz ya, efend·m, 

... da ıiz de ıll'Ar ediyorsunuz. 
Boaaayö IÖH karıtuak: ba

tardı: 
- Fakat, ıize söylüyorum, 

Komiaer efendi, bunda hıc; şüp
he 7ok. M. Dartanyaa benim 
k·r .. uadır ve bana kiramı ver• 
miyar da, bu buıustan dolayı, 
onu tanımağa mecbw oldum. 
Dartanyan tam on dokuz yqın· 
da bir ıençtlr, bu efendi ise 
otuz JBtında olmalı. Dartanyan, 
M. d8 Easartıo muhafız tabu
ruadandır. Bu efendi ise M. dö 
Tre'fllib tfllhıorlarından; üai
formaana bakınız, Komiser efen-
411. fltiform•Slrıa balcınııl •• 

Komi• kendi kendine ıöy· 
lendir 

- Dofrudar, vatlıbi dotru· 
cl.rL •• 

Bu .....ıa kapı hirclal>h 
atailMf •e kale kapıcılannden 
birinin delaleti ile getirilen bir 
polllacl Ko.i11te bir mokbıp 

batat'dt: 
- Glal B.Jat .. a k.dml eledi. 
.... Na11ll Ne diyor•nm? 

IQ•tfe• babtediyorauau? Omit 
....... ki. karımdan babaclilai
JO"Umızl 

- J'illkia ondan. l,inia 10" 
lana ildror ıibi •• 

Tereddiitteden bllafGI torda: 
- Efeiıdim, ben m~ta 

._ bnrnın yaptıtı ıe;den 
ldllta 14hs1ma ait bir balın na· 
d ffnalaıabiledetfni ltıdea ba· 
na aöyleyinız? 

- Çüıkü onun J•plltı şey 
aranızda kararlaştır lmıı bir pli· 
dM\ ._ça karala1uş bit pli· 

bir , ... ~11dırl •• 

- Komırr tfendi, yemin 
eder m k , çok yan ış naz vır; 
karunaa yaptıtı itlerden benim 
aıla hab rim olımaz; onun iş· 
lerint tamamile yabancı kalırım. 
eter bir kabahat yapmıt•• ken
disini terkeder, boşar \'e linet 
ederim •• 
Atoı komiıere dedi ki: 
- Eyi Bana ihtıyacınız kal· 

mıdıyıa beni ıönderin ı; Bo
n11yönüı çok hoı bir adam· 
dır. 

Komiıer ayni vııiyetle Atoı 
ve Bonaayöyil ı6zerek dedi kiı 

- Mahpuılatı .zuıdanlaruıa 
ıötGrünüz ve dalla tıltt 161 af. 
bada bulundunaauı. 
Atoı ıak n tamnı takınarak 

sordu: 
- Fakat, bu ıfte Dartayu 

alakadar olunca beni onan ,.. 
rine tutmayı pek anhyamıyorum. 

Komiser tekrar batırdı: 
- !mriaıi hemen yapınız -ve 

bet türlO ihtilittan menedlıab, 
ınlıyorsunaz yal. 

Atos omuzlannı ıllker~k ,.,.. 
dlyıntannı teki b ederlten 80ı' 
naayö de kaplanlarmı hfhs kal• 
bini yumuşatacak bir htlde at 
la7ıb iııliyordu. 
Kuma;~ ıyftl 11adaaa ı3tü

r8ldfl ve orada geceyi ~dik
tea sonra batan r&ıı de yalaıı 
baııni kaldı. Bonaayc'S, kendi 
itirafı wohile kilıc adamı olma· 
dalı ı01n ibik bir tlccar albi 
saatlerce atladı. 

AkMm üzeri bir az yat•ğına 
u••m•k iatedifi 11rada kori
dorda ayak ıeıleri ititmitti. Bu 
~ seıleri kendi 11adamna 
d~ yıld .. tl; kapı . 'fıldı .. 
pıdiyaalar ıöründü. 

Garc:Uranıa arkasında duran 
bir sivil memur: 

- Benim peşimden pliniıL 
Dedi. 

- S"zin peıinizda bal Bu 
saatte ıiıia pefia zdeıı ıehne~ 
Allala .. ına beni nere10 1ötl
re11biaiJ? J)ıye Bouayö ba
tırdı. 

- Götiirıaeaiai emif •ldıiı
mıı yere.. 

-Fakat bu lc:ifi birıey detil· 
dir. 

- Size bundan baıka bir 
cevap veremeyiz. .. 

- Ahi Allabıinl Allah1ml Ar· 
tık tamımile mahvoldum! •• 

Diye biçare kumııçı inliye· 
rek kendıı ai ıötürmete gelen 
r•rdiyanların peıine mukave
metıiı bir halde takıldı. 

Ayni koridoru geçip ılrmfı 
.ıdutu birincı avludan ve toara 
da binanın yanındaki ildnoi iV• 

ludan oıkb; nıhayet metlaal av• 
luıunun kıpıııada d&t llvari 
ıardiyanla 1c .. ,.tı11ut i.ir araba 
,c>rmüıt&. 

Arabaya bhad rlldi, &ivil me
mur yanına oturdu, arabanın 
bpt11 ldUtleıuii v• tekerlekli 
bir laapi.... lfİlldo 1ola düıGI· 
mütlirdt. 

Araba, bir cenaze arabası 
gibi Y'••ş ıürülüyordu. Sıkıca 
15.ıpatılaıı• olan pencerelerden 
yalnız evltt ve kaldıranı ı&rGJ6-
bf lıyordtl; &kat, bakikt Patl.U 
olah ba•yö, her •okafa k3f• 
bttl•rtndan, ~vbtianndıa .e 
llı6balarıırdtrı IM'f<»tdu. 

Lle ta•hpudatutta ıct.m edil· 
mekte buloodufa Sen Pola pt
dliler1 dma bayılacak bit bale 
ıelmit ve iki kere k~ndiılndea 
,.lftj. Arabatull orıda dura
tafını ı&nbediyorcla. F•bt ara• 
ba durmryaralc iletledi. 

°'118 lletdtf, blylk hlpliıu 
mllcrilblerinın görüldüjil Sea 
Jan mezarlığını geçerken de 
daha blyflk bir kotlca ftÇltmiı· 
ti. vaınıı bır flti. 'iendf.W ~ 
aelli ectiyordu: MllatiMld ıa. 
mUtınezdeG evel başlan kesilir· 
di. Halbuki kendi ba,ı heftii! 
omuılttıııın üıerinde dunl)'ordu. 

Ukin, arab.Utft La Gr"ve 
yolunu tuttutunu ve ~bteaa· 
neti binasının sivri damını g<;. 
r6p arabanın kemerli yoldan 
geçtik nı farkedince, artık •on 
daltikısın• gelm f olduj'.una kani 
olara!c yanındakı sivil memura 
itirafta bulunmak istediyse de, 
onun kulak vermed ğini ıörerek 
aca'lı acakb •t'amata başladı; 

Bu rfin bu iebebler ve claha. 
tair tebeblerle hatta•el• ,.hir 
içine yapılmaıı terviO ol .... ~ 
tadır. Halbuki bu aeWt .. bir 
dahilindeki araıi a111• .:! 
mesele teılcil etmelcı.t iti. mi 
dan kurtulmak lçla ~ 
ve yüksek baatoeler .....- t
hyı kadar ) tMlib .. mata 
baılanmlfbt. 

. Bu a-.ea ,_cyon llateaninln 
olduk.- dl'Mbloladen olan 
la,ııwt • ltaare da bu ıittemi 
lraW -.ı., ,.ıa.. aruinin 
mil•it ve ucuz olduğu hallerde 
blok plvlf Oll denilen lftuhtelit 
a•ulb terviç etmitlerdft. Blok 
slltefnintn iktısadi bir iyiliti de 
bütün tesisatın bir tnetkezdea 
\fe az personel ile idare oluaa
bilnıetf rtbl kolaylıl't ve itıl& 
tutumunun elconoınik oluıudur. 

Bu suretle hali haltrcla bit 
hastane yapnaak <h!mek, feııaill, 
konforun, en yüksek derecellne 
çıkmakla berab&r etı irıd ve 
derin ve aletade tetlkki ohm• 
nolctalartnda bile 111et sıkı ı .. 
kat gayet manbki bir . ekonomi 
tatb k etmek d•ektit. ICoafot
ve Uib ifiade o kadar ileri Iİ" 
dilmftUt iti, batıi Avrllp6 ve 
Amerika hutaaelerindo ichta. 
oteller gi~ 1'*9 dW.ler ,..,.t• 
makta411'. lıtemle~mizi tetkik 
edersek bi~e vaı.iyet 1ö1ledir: 

Elimizde paviyon matemi bir 
Eorefpışa h••taneıi (uamt 1iz 
yet~kl). 

N 112 paviyon listemi bir ••• 

fakat memur kendiıiae biyt. 
yapnaakta devam edecek oluna 
ahına tapa vuracatım söyle
m şti •• 

-Sona var-

T~fr'iti No. 
17 lnkılab hatıralarından Yaznı 

M. DoQaa 

PaıW sefiri Münir Paşa Damad Mahmud Paşanın bir ite yaramı
yacatını sezmiş ve hemen Sultan Hamide ~aunı§b 

·"·••• .. ..,. •r••k ,.. .......,... p,..,. fthfma retW•tfltrtlit. m\Jda •hhalcl...._. ,. .. 
retile memleketk &ir ayaeıkhk toplananlar n en ~ Rum ve St l&n kte Hilal cemifet"ni mahkemeleri bil• bunl ..... Aciz 
lau111le k9dtmekte 11'1'81• Uflı Ermeni lcamitacıfarile b r kac kutMlar •atan Urtcinde ~ kalnnı -.e Hatlolye Nazın M. 
Mfreıtler '9 IJdetlet 1ftdrrrl· Arab ye Atattdd baştktıfann• ı~• \'e ftk rce, laaaatce lliri~· Piıon bile bu.nllrdao ~, 
ltW idi. l'likat ..,., nefret. dan ibaretti. (Teşebbflıft ııhsl ve ran6 zıd olan .U iki ct11lyeti11 mıt olacak ki, afinill tiinade 
Mfa ıaaetlerle •• alacak bir ademi ınerker yef) adınila bfr pro,......11u tetWlt etıa titr& bunlar1a hepsini 'r•n•• ı 
Wde delildi. O, lftutbıt l:en• cemiyetin b•f!e• f'ten Ptdaı Avrupada senelerce felike\ için• dıpn etmete lkcbur .. _.. 

.-i: bvdf w «*lı S•babiddin fi pyeif fıın ndm de dı ,._ ....... Btt hl aamtaacti dllllll• 
., '* hate~ ..,_.. .. belli olacatı ttıere taemlehtld namını Atlab nzatı için çalıt· için pek fe6a bit tUır haııf et

•1fti zamaırilli firttt .... •••ut Plt• ..... biP' 
.t ta vardı. Bu da fa,. 
..._ haatdam ıa~ 1Dı!n

a.1sıdedd 11 adında iJit Olh, 
.......... B11dıt11at MtfdM 

...... ife ,.....,,... '* feYi 
G 4a ... at viıtl•lı icff. 
... Mhit 1'"9 banUll 

Mf bit fit yar••ıyKlfıal set· 
•t ve Ham de ..,. .. ilecek 

ei olmaclatnu 11Hdtb· 
••har~ bç~Dde lft. 

.. , ~ ö1lt litm~ 
. ·~ S.INlbkNin ... .. 

"ti '* ,.,A A•r.,.,ı 

eberiyeti Tiirk o mıytQ .tllyt!t- ıua, ulu ottı atılacak veya ilı· mitti. Bir muddet sonra tekrar 
ı.tnde patç•. parça yarım dlUlt" mal edilecek şeylerden olmadı· Pariıe gelmete m•v•ffak olan 
tir birer ıdıte .UC!Gcf6. getifı. Aıttdad iyi ft kati b ' tdllt Y. bu vatan harici ceıııiyetçllerle 
mekti. Ba eemlyetlb aı8revi'ief piti \f• •• itti ht)'8'Mlı .... konutmak, aalaım•k ve w iki 
tikin olmak ifxerd b t' de (Oa- kaielerll• Yıldt11 ve s..ltaft H.. . tİD lan aıavaifa; 
matılı) adıAd• g.utesi tardı. midi telaş. W evt.dt cllflren ::m~e bali:~:"~Uetia ama • 

Oa1esi O•m••h lrilkaeıethli yatılartlkle ,.. ...... ieab 6Clerd. re_ .. ID • 

bir fedetft)'ob bıliııde idare Tetkli edil9d flJ'Ofl'alb •e ra• biaiyatıaa för• balledileceklr 
ttch k tan bu cemiyetin bı· yelerderı vatan için ve haesatea rinden e•eliemirdo bu ••••• 
1111d~ h:nedaaı saltanattan bir Turklill: f~a ea menfaatli •e fakı)'ttla telliıi ~ .. tllftiÖbıha 
Prerııin b.ıfdt11aası TilrfdGtc ca· uygun olarak ittihat ve Terakki ol.un Uzlafı.._ liiı•.-ldflM' 
msanndao ayrılmak lçlaı her arı Cemiyetinin prtram ve gayeleri '*"'- taalatmak w '*'• 
tetik Gıtünde duran aııuıtı ıa illılllit ve kabul edihıtifti. vlllSUtuoda buluıttiak llrtre S. 
tair4!dlıt h6fdDa f fllliş ve l>u Patlite buhinaa bu fiti et16f<. flöficbtla bir irkadaşıli p.,._ 
ylitde11 Pt,,DI hur~tleri utd•n.. yet uiflıac•k bir ~ bu1naa- ıaurahba• ölaralt J5ndetllm•bW 
soldan ıtien alaD abn alda& dılcl*'I vakitler Wtibirleri ıley· karat veribaıtti • 
&falltlerinl .ncııeffolı bir Mıtta lilAe plablt• oeirl7at yap- - Sona .., -

leket bastaneti (izimi 300 ya
tıkla). Bundan bqkl hepı· aşatt 
yukarı yüz yataktan ibaret Fran· 
aaz; ltalyan hastaneleri meYcut· 
tur ld, bu gün memleketin ibti
yacatına tekabül edecek esaslı 
yatak adedi (Emrazı sariye MI· 
tanesi mevzuubaha olamaz, büs
biitün batlradır) bet 1Uzdttn iba.. 
rettir. Bunun da bazılarında 
td!Dlin emraa:ın yattıj'ı heMp 
olunursa bize ancak 4SO yatak 
kalır. Demek lci. kaideteo dalla 
300 yatata ihtiyaç vardır. Bu 
adet en •Utevaıı bir adet olup 
Rus •• Al•ın formilleriöe .,.. 
durulur• 600-650 yatata muh
taç oldutu•uı •• ,... oaMt· 

99 Vitel 13 13 37 
.S2 T. ıtman 12 375 13 50 
42 Paterıon 13 13 50 
18 H. Gü11eı 10 50 13 50 
1 D. Arditi 13 12S 13 12 
1 L Galamidi 11 50 11 75 
1266 Yekun 

19909115 f.ki Atış 
l00351 • .S Umum yekün 

incir satıfları 
ç. Alict K. s. K. s. 

40 Alyoti bi. 3 10 3 50 
12)678 Üki abf 
123718 Umum yekun 

Plyıaı flatla,. 
11·1-938 çekardeuız üıüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 .. .. .. ,, 

1 
9 

10 
11 

12 25 
13 00 
13 '50 
14 1S 
17 00 

Ha&lbaaıtcla biıe oldukça pa· 
hahya •I olan iki baltanemi· 
zin bu alaldl t .. killtları eko
noııal yapmata mlait olmadt
iından büdcenill yüach lbkal 
yirmili mecburen fazla veril•ttk· Zıhfrt ıaltfllrl 
tedir. 

12 - -.. 
Ekonosni nokt111ndan but• ç. Ctöal K. S. K. S. 

nelerimiz ıöyle tetkik oluaabillt: 960 Butday ' 195 6 687 
1 - Ekonomik battanelerde 20 Ton Arpa S 0625 

hası. adedi kaidıtl8 dirt ,a.• 150 " Suum 14 
den fazla olmalıdır. Halbuki 80 ;, K. Darı S 
hastanelerimizin biri uamt ıoo, 143 •• Bakla 4 562 
diğeri 100 dür. 50 Çaycfır 4 875 4 95 

2 - Tenvir ve teshin dinil· 100 " 4 875 4 95 
lerl bt'iyyen iktıı•di def11dlr. 2*> ,, Nollıt 5 25 S 625 

5 - Personel iatihdaıanıdakı 22' Nubıt S 2~ 5 62S 
aatıller, talcılMI a11aıll ekonomi ~ ,. P. çRit. 2 SO 
kaldeletfne uypn d~tildir. 434 Ku. Pala. 280 4 3' 

4 -- Feoat ılit w, ~tWat 270 B. Pamuk 29 37 
hotaneııia lkl claae ölmaaı do- llllliııliılııilıılıiııliııİll _____ .. 

lıyııilfl muuaf olarak iıtlfuıtn Bir aerıab 
icap etmekteclit ld bu da ikb• AM4e»lu gattttli milditlfi. 

tiiMa 
•di delildir. M.ldetem oazeteniain 11/1/938 

S - Has*e biaala:tı a!ko- 6-

aomi prtluına .aygua defUdlt. tarihli •• 7405 No. la niiahu .. 

6 - Diapan.- ifı.t hata- =-~\ı:t:ı:•i:.ta= 
Dahi yfMnl taMll eclemlfot. .._ yalllaa (Bir köyli ••aa-

lzala Ne,lm: ... liylemkleri) batlıklı .,.. 
- iyi ve ekoaoou'k btr ... ııda, (Şirketimiz ebperlerinia 

Nnede haita adedi kald•• Çitli lmöyiine gittilderi ve ııkar
dört yüzü mütecaviz olm.ıadıt. tali, iakoatolu mübayaata kalkif. 
h beynelmilel te&ilclerle •bit bklMı ktyd,dilı1eld6dit.) E.kj. 
ôfıauıtut ki laaatr adedi i&f ptderintlz D! Qtli k8y6ne •e 
ytizdea az olaa hutael*cfd aı de dıtet ıaıataka ve köylerde 
•eaell hatta baftaa rtııli'al tOO lliç •it Mtıcrya ııkarta ve i .. 
lturut l•btıt ediyod& d&tt ,aı.. koato ya,-ü: teklıfinde btahJd. 
dea fazlı olülardt bu dlfkw •-.ı*4tr. BiaıMaaleyh mey. 
80 kuruta ııdlfi \fe itaat& ıdecl zuu bellı ifade doğna delildir. 
sekiz ylill ~v&z ettttf Mtnan ŞfrhtilWil ilailiftla Çitli kö
ise ..... k miktar 100 Yd uha yfindea d&rt malaaul mübayaa 

&....- ~ ...... ..., t.....W.ı liatl .. 
ı~ Gdsltlı ............ ir. 50-.SS kUrq araı1ndadar. Mala-
Bilill ı.tanelerimiıılle İle b• ..U.t INf•nıdakl ltit k .. 

• ,...._ oı.klt. 1IM ı..ı,. tlrlaezitt ldloa da IO 
baıta adedlerimia M •iW. kurufWi alıomıfbr. Bu fiatler 
lana pis dm..-6'. Hel • 61 ,._ •ttnlefiı ~. 
kadar vilayet encliaeai bu aa. miteauip*• 
raflan tenkis fılMlle dtna .ı. T&f&a mabiulünde evsafın 
komiıyonu marifetıle bir elden ıa,.et berindeki mühim teliri 
i4are ._etile liit ••• ........ lııdM •iarıdar iri 
...eadt iM ... ,........... iti, ..... 
......... .. koychlt-
....,ı, wıtlti .....ıeıetm-. , ........ . .. .._ .......... . .......... .............. , ... .. ........ 

.. .....,.. ............. ~ ..... ... , .......... . 
fetmeaini ıcap ttlitir. 

Sandan bafka, mutfak • 
ayıt bir oeftft, h ... • W 
tllfltfıa11e ıyrı bft _., 
zeafekaiyon iıleri ayn bir "'8r 
tuaaiyle itlee*e41P. AMeli4 
~aeler ~ .... ~. 
talılaın edilebilir ki hastanede 
IMUI 16 ocak yanmakUdır. 

...... .,.fllDl•tırha•~ 
~ yerlerde 

•Jn a:rn kuaa ve ocak iıle
me~ir. Bu tefkilit, hem kö
mür, hem hataret zıyaı, bem de 
aıüıtabdunin lıgalıne aebebiyet 
verir. Diler taraftan memleket 
.. ıftflegıftd6 haratet zıyaı f ev· 
ktfldedir ~ lnanmt ıtlab ~ tan
:ôaıi elzemdir. 

._ ,Son• glll'UI -
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Nazırı Çin· Japon harbi I" · Londra Zabıtası Telaş /cinde ıRomanya Hariciye 
· b • d · · ~ Pragdan Belgrada geçti. ,ü11;m!:::~ ~:::;;~~~i/ede -z ı ır ra yo ıstasyonu B. Misesko mühim b-;yanatta bulundu. Ce. Mareşal Şan-Kay-Şek, red 

veya muvafakat cevabı verdiği 

Ondrayı altu
•• Sİ edı•yor nevrede Küçük itilafı da temsil edecek. veyahutta ültimatomu alakasız 

karşıladığ~ takdirde Japonyanm 
alacağı tedbirler, bir haftadan 

------•.,_.•..._~.._. l evci belli olmıyacaktır. 
• •b• J b• •b• • 1 Başvekil Prens Konoye, kon· 
18 garı 1, meVCe er iri lrJne uymuyor. feransın hitamında Harbiye Na· 

------------------. r haber'. .. . zırı general Sucoyama ile Deaiz 
Nazırı Okayı davet etmeş ve e 

-------~------~-~~ 

ce, Lord K. ha kasının zev-
ce . i e beraberdir. endi zevce

si de, rakibinin yanında! .. 

Londradan 
f ngi1terenin merkezi zabıta he· 

yeti büyük bir telaş ve ısbrap 
içindedir. Ve bu vaziyet de biç 
bir veçhile manasız değildir; 
çünkü, akşam olur olmaz, Lon· 
dranın radyo sahipleri, garip, 
çok garip şeyler dinlcmeğe, 
du} mağa başlamaktadırlar! Bu 
garip şeyleri veren radyo mer· 
kezi, maalesef malum değildir! 
Bu gizli istasyonu Londranın 
meşhur ve maruf zabıtası da 
bir türlü bulamamaktadırl 

Londra zabıtası bu esrarengiz 
vaziyeti kolayca halledemiyecek· 
tir. Çünkü gizli radyonun mev· 
celeri biribirine hiç bir veçhile 
uymamaktadır. Şu halde b·r 
sürü gizli radyo merkezleri fa
aliyette demektir olmaktadır! 

Bu gizli istasyon neşriyata 
ekseriyetle şöyle başlamaktadır: 

•Bizi dinleyiniz, çok garib 
şeyler öğre neceksiniz!,. 

Bu garib şeyler nedir? Garib 
çok garib ve çirkin şeyler. 

Radyonun haberlerinden biri· 

bir görünüş 
s ini verelim: 

Lord K. ve zevcesi •** şehrine 
gitmişlerdi. Lord ve L7di bu· 
rada P... adlı bir adam ve zev· 
cesile tanışmışlardır. Bn. P. Bn. 
K. ile üç fngiliz lirasına bahse 
tutuşmuştur. Bahis, Bn. P. nin 
Lord K. yi elde etmesi üzerine· 
dir. LBydi K. bu bahsi kocası· 
nın sadakatıni öğrenmek için 
kabul etmiştir. 

Bu iki karı koca, ayni otelde 
ve yanyana iki oda işgal et· 
mektedirler. 

Laydi P. sözünde durmuş ve 
Laydi K. nin kocasını elde et· 
meğe muvaffak olmuş, bahsi de 
çok garib bir şekilde kazan· 
mıştır. 

•Bayan K. yı dairesinin banro 
kısmına koymuş ve orada koqt· 
sının kötülüğünü gösteı-miştir. 

Bayan P. vakıa bahsi ve üç 
lirayı kazanmış, fakat mukabil 
olarak kendi kocasını dostu 
bayan K. ya kaptırmıştır. 

Bu katmerli skandal mahke-

Madrid yeralt. şimendifer-, 
lerinde müthiş bir infilak 

---------------
Ôliiler le yaralılar çokatur. iaşe sıkıntısı 

var. Her taraf karlar içinde. 

Asi topçalar 
Paris, 11 (Radyo) - Madrıdden alınan son haberlere göre, 

iki gündenberi kar yağınakta ve ve bütün nakil vasıtaları durmuş 
bulunmaktadır. 

Madrid halkı, müthiş bir s1kıntı içindedir, vesika ile her nüfus 
için verı len yüz eJli gram ekınek, dünden itibaren yüz grama 
indirilmişti r. 

Parıs, 11 ( Radyo) - Madriddeki yeraltı şimendıferlerinde 
iddetli bır in fılak olmuştur. Ölülerle yaralılar çoktur. 

.reye düşmüş değildir. Emrivc. 
kii iki koca ve iki karı kabul 
etm; şler, ha a bu şekilde yaşa

maktadırlarl" 
Marifet yerinde! Fakat bu 

kadar değil. Doğrudan doğruya 
Londrada ve kibar aileler ara· 
ıında geçen bazı hususi vak'a 
ve hadiseleri de ilan etmek· 
tedir. 

Londra zabıtası, şimdi ancak 
bu gizli radyoların meydana 
çıkarılması için ça1ışmaktadır. 

Yemiş çarşısında 

çık"n yangın . ···-itfaiyemizin gayreti 
sayes 'nde hem~n 

söndürüldü 
Dün öğleden so ıra Yemiş 

çarş ı s nda Sağır sokağında Ça· 
kıroğlu hanında B. Te,·fık ve 
B. Bahriye aid olan ve ittihadı 
milli ile güven s go ta şirket· 
!erine beşer bin 1 radan on bin 
liraya sigo:talı bulunan pamuk 
deposunda yangın çı kmıştır. 

Yangın haberi üzerine deı hal 
koşan ıtfaiye, büyümek istida· 
dını göstermiş ve kesif bir du· 
mania ortalığ kaplamış olan 
ateşin içine sokulmuş ve yanan 
balyelerin bır kısmını sokağa 

attıktan so .ıra, pamukları pa· 
muklan zarardan vıkaye için 
bir ta ahan yangını sönd ~rmeğe 

Dil!mize çeviren: 

Pragdan bir ıörünüş 
Belgrad, 11 (Radyo) - Ro· 

• manya Hariciye Nazm B. Ni· 
se.sko bu sabah ıaat dokuzda 
Pragdan gelm"ştir. Rumen na· 
zırı istasyonda, Başvekil B. Mi· 
lan Stoyadinoviç, Hariciye Ve· 
ki.leti müdiranı, Türkiyenin Bel· 
grad elçisi B. Ali Haydar, Bal· 
kan antantı ve milletleri elçileri 
karşılamışlardır. 

Saat on birde Başvekil Bay 
Milan Stoyadinoviçi ziyaret eden 
Romanya Hariciye Nazırı, iki 
devleti alakadar eden meseleler 
üzerinde görüşmelerde bulun• 
muşlardır. 

Öğleyin, Romanyanın Belgrad 
elçiliğinde verilen ziyafette de 
samımi görüşmeler cereyan et· 
miş; Rumen Nazırı öğleden son· 
ra saray defterine ismini yazdır· 
mış, müteveffa kral Aleksandrın 
mezarına çelenk koymuş, Rumen· 
Yugoslav kulübünü ziyaret et· 
mişti r. 

B. Nisesko, akşam üzeri ec· 
nebi gazetecileri kabul ederek 
beyanatta bulıınmuş, Romanya-
.. ................... 1 .. .. 

başlamıştır. 

ltfaiyem zin, daima gösterdiği 
takdirlere şayan gayret ve fe
daka lık sayes.nde yang.n, kısa 
b r zaman ic nde söndürülmüştür. 

Yangının, kimin tarafından 
attldığı belli olmıyan yanık si
garadan çıkmıştır. 

Zarar, k•smen yanan ve kıy· 

Q\eti 200-250 lira arasında olan 
altı balya pamuktan ibarettir. 
Tahkı kat devam ediyor. 

Yazan: 
Hanri Bero 

nın Balkan antantı, küçük itala. , 
Uluslar sosyetesine ve diğer 
mHletlerle olan taahbüdlerine 
sadık bulunduğunu, yeni hüku· 
metin bütün dostlukları takviy~
ye çalışacağım, Belgrad ve Prag 
seyahatlerinden memnun olarak 
döndüğünü söylemıştir. 

Romanya Hariciye Nazırı; ak· 
şam Başvekil, B. Milan Stoya
dinoviç tarafından şerefine veri· 
len ziyafette hazır bulunmuş, 

bunu takib eden suvareye de iş
tirak etmiş ve gece Bükreşe 
dönmüştür. 

B. Misesko istasyonda Baıvc· 
kil, Balkan antantı ve küçük iti· 
laf devletlerinin Belgrad elçileri 
tarafından teşyi o unmuştur. 

Belgrad, 11 (Radyo) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı B. Mi· 
sesko, Bolgraddan Cenevreye 
gidecek 'le Uluslar sosyetesi 
konseyinde Romanyayı temsil 
edecektir. 

B. Misesko, Romanyanın Ya· 
budiler hakkında aldığı tedbir· 
lerı konseyde iz ·h edecektir. 

Belgrad, 11 (Radyo) -Roman
ya Hariciye Nazın B. StratlMi· 
sesko bu gün buraya gelmiş ve 
istasyonda kaşılanmıştır.Roman· 
ya Hariciye N ızırı, Yugoslavya 
baş ve dış bakana M lan Stova· 
dinoviç tarafından kabul edılmiş 
ve UZltn müddet konuşmuştur. 

Bükreş, 11 (Radyo) - Ro· 
manya Ha ic'ye Nazırı B. Mi· 
seskonun, Ü.uslar sosyetesi kon· 
seyinde küçü ~ itilafı da tem>il 
edece~i söyleniyor. 

Şükrü Kaya 
--------------------

ıdık. Mahundan destıgahın önün
de ayakta duramayacak kadar 
sarhoş bir lngiliz miralayı, fırak 
giymiş Kahireli bir Yahud•, ne 
olduklara belirsiz iki Rus, biri, 
meşhur "P,kviki.,in gençliğine 

benziyen daha iki fngiliz vardı. 
Bu ne ediği belirsizlik mecmuası 
pek çok dilleri bild ği için her 
lisanı b ribirine karıştıran bir 
İtalyan meyhanecinin, komarı
dası altında içiyorlardı. 

22 
defleri Çakıl kırıntıları. Biri· 
birine karışan titrek, oynak 
sulardan yersin iz. Eğer benim 
seyahRt hakkındaki nefretim bir 
gün olur da y~muşarsa muhak· 
kak bu üıkenın hatırası için 
olacaktır. 

A~çılığın şedid kaidelerini ve 
yemeklerdeki taassubun mesud 
tezahürlerini de o memlekette 
öA-rendim. Şayet bilmiyerek iç
yağlı kıymadan yapılan şiş ke· 
babını bir kere yuttunuz mu, 
artık onlln damağınızda bırak· 
tığı t~si ri hiç hır vakit unuta· 
mazsınız. Şımdi bakınız, yaln z 

hatırıma gelmekle bile yu'gun· 
mağa mecbur oluyorum. Fakat 
ayni zamanda g ı ll ı pa.uzeler, 
mahallebiler de vardır hal Ah 
o canım güllü güllaçlarl Eveti O 
güllü tatlıları yerken insan ağ
zının içinde b r f ra~ blhç ~ s:ıı i n 
çeşmeleri, ırmakları akıyor zan
nede. 

... 
"' * Derhal hanımın kocasının 

ansızın yetişmeıi benim bu tec· 
rübderime bir nihayet verirdi. 

Onun Kahireye geıdiki zamanı 
hala hatırlıyorum. Bunaltıcı sıcak 
bir akşamdı. "Şıpert" ın barında 

Ben tetik davranmıştım. Ken· 
disinden kaçtığı mız adam bur
nunu gösterir göstermez derhal 
beni haberdar edecek erdi. 

F ... s pa<l şalı ın : n tebaasından 
kırmızı kuşaıdı beyaz e.biseli 
bir hademe blrda üzerime atıldı 
ve efendınin gelerek 314 numa· 
rah odaya indığin ve tuv<1letin i 
yapmakta oldukunu söyledı. 

Ne fira r deııd m ne firari. 
Maamafih o ve ben b zi ehram· 
ları n d ı bindc "Mena" oteline 
götüren arabanın ıç.nde çocuklar 

imparatorluk kor.~.:ransının ka-

rarları hakkında kendilerine ma
lumat vermiştir • 

Japonya Çine resmen ilana 
harb ederse, Japon donanması 
derhal harekete geçecek ve 
Çinin bütün sahillerini abluka 

edecektir. Böyle bir vaziyet, 
gerek Londrada ve gerekse 

Vaşington mehafilinde endişe 
ile karşılanacaktır. 

Şanghay, 11 (Radyo) - Ja· 
pon donanması, bu gün Anyak 
adasına bombardıman etmiştir. 

Japon tayyare filoları da Kan· 
ton üzerine giderek ağır bom· 
balar atmışlardır. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Çinin 
bura sefiri, bütün sefaret erka· 

nı ile beraber Tokyoyu terket· 
met üzeredir. Sefir, Japon hü· 
kumetine müracaatla paaaport 
istemiştir. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Japon 
kabinesi, bu gün toplanmış ve 
askerlik müddetinin iki seneye 
çıkarılmasına karar vermiştir. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Japon· 
lar, Çintao cebhesinde ilerJiye
rck Siyen kasabasını işgal ey• 
!emişlerdir. 

Londra, 11 (Radyo) - Çin • 
Japon harbinden bahisle uıun 
makaleler yazan bütün lngiliz 
matbuatı, adeta feryat ediyor. 
Bu gazeteler; lngılterenin Çin. 
deki menafıi tebarüz ettirmekte 
ve bu menafiin, günden güne 

kaybolmak tehlikesine düştü• 
ğünü ilave eylemektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi, Japon. 
ların, Şanghaydaki imtiyazlı 
mıntakaları işgal etmek üzere 

olduklarını yazmakta, lngiltere· 
nin, hiç bir zaman bu ıünkü 

kadar Çine yaklaşmamış oldu• 
ğunu ilave eylemektedir. 

Z :ki çocuk! 
Bir gün bir hindi, küçüle bir 

çocuğuµ elinden ekmeğ; ni ktq:>

mak istemiş, çocuk bu saldmş· 
tan çok korkmuş. Babası; 

- Oğlum korkma, dün ak· 
şam yid ığin hindiden korktun 
muydu? 

Demiş ve şu cevabı almış: 
- Babacağım. Bu hindi dün 

akşamk] pişm iş değil ki ... 

gı bı güıüşüyorduk. 

Ah efend ciğim ahi Bu bir 
fendi tam bir karı fendi. O, bu 
firarlardan zerre kadar sıkılmı· 
yor ve hatta büyük bir zevı 
duyuyordu bile. 

iki horozun çatışmasını, zayf 
horozun şişman horozu kovalıl
masını görmek istiyen, hula;a 
biz erkeklerin anhyamıya~ağı 
çocukca kanşık bir kadır, zeik 
ve hevesi. 

Ehramları: bedevtinri, haşiyeli 
eşekleri ; kurdelah kırbaçlan; 
değnekleri ; ben bütün bunl•ı 
alnımdan dö>.<ülcn ve bendik 
vazifesini ~la edemiyen zavah 
kaşlarnnı.n üzerinden aşarak gôz
ler ı ~1b akan ter dalgaları ara• 
s .. 11\da gördüm. 

Aman Allahım ne ışık, am211 
Allahım ne s ı cak? Ben orada; 
ayaklarım Llbya çölunün kuıı· 

Jarı içinde yanarken insaun 
vücudündekı ıçyağmın eriyerek. 

- ... onu 11ar -
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Sanayiin 
Kara elması 

••••• 
-3-

Maden kömürünü elmas gibi 
kullanan, maden kömüründen 
elmas gibi ist fade eden millet· 
lerin başında lngiltere gelir. 

Türkiyemiz de bu milletler 
arasında mühim bir mevkie sa· 
hiptir. 

Atatürk buyuruyor ki: 
"K6miir bütün Tiirkigegi 

ihya edecek bir se,r1ettir.,, 
Türkiyemizin bir çok yerle· 

rinde maden kömürü vardır. Fa· 
kat en kuvetli kömür havzası 
Zonguldaktadır. 

Türk kömürünü ilk bulan Zon· 
guldaklı Uzun Mehmeddir; bun· 
dan 108 sene evel, 1829 senesi 
ikinciteşrinin 8 inci günü bu 
kara elmaı bulmuıtur. 

hk ooak 1865 de açılmııtır. 
61 senelik bir müddet içinde 
Zonguldak bavıaıından 7,491,000 
ton kömür alınmıı fakat Cum· 
huriyet devrinin ilk on sene• 
sinde alınan kömür 18,888,000 
ton olmuştur. 

1927 de 6S,023 ton olan ilı! 
racat, 1936 da 570,868 ton ol· 
muştur. 

Türlciyede maden kömürü: 
1 - Zonguldak, 2 - Çanak· 

kale, ! - Trakya ve 4 - Er· 
zurum havzalarında bulunur. 

Dereden au getirme! 
Kurnaz bir çocuk vardı. Bu 

çocuk arzularını çok garip bir 
ıelcilde isterdi; bakınız bir gün 
ıekeri anne.inden nasıl iıtedh 
-Anncci~m .. 
- Ne Yar oğlum. 
- Dişim ağrıyor .. 
- lllç fayda vermedi mi? 
- Vermedi. 
- Su halde dişçiye gidelim. 
- Lüzum yok annecitim. 
- Ne yapalım şu halde? 
- Kolay. Sen bana •çok şe-

ker ve tekerli ıcyler yime, d:ı· 
lerin dakillllr" demedin mi? 
Bana bol ıeker ve şekerleme 
Yer, onları yiyeyim diıim kendi· 
fiğinden düııünl 

Çocuklara masalfar 

Kibirli Su tan 
-1-

Bir vakitler gayet zengin ve 
kuvvetli bir Padişahın sade bir 
kızı var imişi.. Bu kız gayet gÜ· 
zel ve terbiyeli olduğu halde 
.son derecede kibirli imiş ... 
Yirmi yaşına geldiği belde bile 
henüz bir kimseyi beğenerek 
evlenmemiş idi .•• 

Padişah, bir gün komşu pa· 
diıahzadelere bir davet ve ziya· 
fet tertib ederek kızma bir koca 
bulmak istedi; fakat pencereden 
ve kafesin arkasından bu kibar 
zadeleri seyreden Sultan mesela 
Yemen padişahının oğlunu gö
rünce: Aman yarabbi, kahve 
tavası suratlıya bakınız .• Demiş, 
Hind padişahının oğlunu sırığa 

benzetmiş, Mısır Sultanının şeb· 
zadeıini de yağ tulumu Hn· 
mıştıl .. 

işin en fenası, en sondan bir 
ienç geliyorken sultan hanım, 
adeta yüksek sesle: 

- Hele.. Hele... Dedi. Şu 
etrl bacaklıya bak.. Buda mı 
beni istemeğe geliyct·?. 

Ve zavallı şehzade hakkındaki 
bu tahkiri tamamile duymuştu. 

Kibirli sultan bu suretle gene 
hiç bir kimseyi beğenmediğini 

herkese anlatmış oldu. Fakat 
padiıah ta hakikaten mahçup 
oldu. Bunun üzerine son derece 
hiddetlenen pad i şah, misafirle· 
rinden özürler diledi ve bu hale 
§iddetli surette bir ceza tertip 
edeceğini de söyledi .. 

Misafirler yerlerine gittikten 
sonra, padişah tam bir gece 
düşündü ve sabaha yakın bir 
karar verdi. Verdiği karar da 
şu idi: Sabahleyin saraya gele· 
cek ilk dilenciye kızını, o kibirli 
sultanı kara olarak verecekti!... 

Ve işin tubafı, padişahın bu 
kararını vermesinden ynım saat 
sonra, kapıya fakir bir çingene 
gelmiş ve keman çalmağa baş· 
amıı idi. 

Sütunlarda seyahat 

.. 

Ker11elatHın bir görünüş 

Tabiat Sahneleri 

Padişah hemen bu adamt 
huzuruna getirtti ve kendisine 
kızını verdiğini söyledi •• Çin· 
gene kendine mahsus bir takım 
yılışık tavırlarla teşekkür etti 
ve sultanı memnuniyetle kırı 
olarak kabul etti! 

Bu sırada babasının huzuruna 
getirilen sultana daı 

- Kızım, bu gece seni kapı· 
ma gelecek ilk dilene ye ver-

meğe ahdetmiştim. Kaderine bu 
çingene çıktı, şimdi seni şu 

imam ona nikah edecaktir. 
Dedi. 

Sultan bu kararı kabul etme· 
mek için ağladı, sızladıysa da, 
neticede hiç bir faydası olmadı 
ve bir saat içinde çingene ile 
kibirli sultanın nikahları kıyıla· 
rak ceplerine bir az para 
ve 1rızın bohçası da koltuğuna 
verilerek s&raydan dışarı atıl· 

dılarl.. 
il 

- Sultanım ... Seni memleke· 
ketime götüreceğim. 

Çingenenin bunu söyliyeceğini 
zaten bilen kibirli sultan hemen 
kemancıyı takibe başladı. Bir 
müddet gittiler .. Ve, büyük bir 
ormana girdiler. Sultan bu or· 
manın büyüklük ve güzelliği kar· 
~ısında: 

- Acaba bu orman kimindir?. 
Diye sormağa mecbur kaldı. 
Çingeneı 
- Eğri bacaklı padişahın 

cevabını verdi... Ve: - Eğer 
onun karısı olsaydın, bütün bun· 
lar senin olacaktıl.. Dedi. 

Biraz kaha yürüdüler; bu defa 
da bağlık ve bahçelik bir yere 

geldiler; sultan: 
- Bu güzel yerler kimindir?. 
Diye sorunca, çingene: 
- Eğri bacaklı padişahın!.. 
Diye cevap verir. Sultan da· 

yanamıyarak: 

- Ne kadersiz sultanmışım 
beni. Ded . Keşke o padişaha 
varsaydım!. 

Dedi. 

Çingene: "- Bak işte buna 
dayanamam. Bu gün ben senin 
kocanım.. O padişahsa, ben de 
gayet güzel keman çalarım .. Be
nim de kendime göre haysiye· 
tim var .. Bır daha yüzüme karşı 
başka koca isteme, sonra bo· 
zuşuruz... Dedi. 

Tam bu sırada yıkık ve kü
çük bir kulübenin önüne gel
miştiler. Çiııicne: 

- işte evimizi. Dedi. 
Ve her ikisi de karanlık ve 

pis kulübeye girdiler. Sultan 
etrafına bir göz gezdirdikten 
sonra: 

r Taşoyunu 
Beş on tane toparlak ve beyaz 

çakıl taşı, beş attı çocuk. 
işte bu oyun için 18zım olan 

ancak bunlardan ibarett r. 
Tek mi, çift mi ile ilk oynıya· 

cağı anlaşı lan çocuk bu taşlar· 
larden birisini, bulunduğu masa· 
dan alır ve hafifç~ havaya 
fırlatır. 

ikinci bir çocuk yerden bir 
taş kapmak suretile havadaki 
taşı da avucuna düşürmeğe 
çalışır. 

Yerden taş alarak havadaki 
taşı kapmağa muvaffak olan 
çocuk "bir 11 sayı yapmış olur. 
Eğer bu çocuk masa üzerindeki 
taşların hepsini de böylece ala· 
bilirse, birinci olur. B rinci ol· 
maz da taşlardan birisini kapa· 
maz ve yere düşürürse, oyun 
ıırası diğer bir çocuğa gelir. 

Bu oyun eylenceli bir oyun· 
dur. Çocuklar ustalaş ırlarsa, sol 
el ile taş toplamak usulü do 
başlar.1 

11 Bilmece J 
Her dılden konuşan nedir? 
Bu bilmecemizi henüz halle· 

den yok gibidir. Bunun için bir 
hafta daha temdid ettiğimizi 

ilan ederiz. 
Kazananlar 

Geçen bilmecemizi doğru hal· 
lederek birinci mükafatı alan 
Yıldırım Kemal okulundan Se· 
dad Doğanların resmini dere 
ediyoruz. 

- Burada ne eşya, ne de 
hizmetçiler yok!. Dedi. 

Çingene: - Uşak mı?. Eş· 
ya mı?. Sen hiç "Çingene evin· 
de kiler?., darbı meselini duy· 
madın mı?. Çingenin bütün 
eşyası sırtında, bütün yiyeceği 

karnında olur .. Hizmete gelince: 
Bunu sen yapacaks ı n. Çabuk 
bir yemek pişirde yiyelım .. 

Herifin sertliği karşısında sul
tan ayağa kalktı, fakat ateşin 
bile nasıl yakıldığını bilmiyor 
idi. Bunun üzerine çingenenin 
tarifi ile ateş yaktı ve otlardan 
bir çorba pişirdi .. 

Şimdiye kadar en usta aşçı· 
lar elinden çıkan ve her sofrada 
mutlaka on beş yirmi türlü ye· 
mek bulunan sarayın yemekle· 
rine bin kusur bulan kibirli 

Küçük musahabe 'er: 

Karıncalar 
Gökalp da Fahriyenin küç 

kardeşidir. Fahriye annesinde 
aldığı ders masallarını kardeşi 
hem de gayet hoş bir eda ~ 
anlatır. 

Günlerden b ı r gün, Göka 
bahçenin açık bir yerinde yü 
koyun yere yatmıştı. Abl 
Fahriye onu bu halde görün 

- Alp... Ne yap yorsun o 
da? .. O hal nedir? .. 

Diye seslendi. 
- Bak yorum abla ... 
- Neye bakıyorsun? 
- Karıncalar .... Gel de b 

ne kadar hoş!... ' Fahriye de k 
rmcalara bakmak ı çın eğil 
Binlerce karınca vardı. Bunll 
bi ibirinin ardı s ı ra g .diyorl 
ve bir çukura rast geldikl 
vakit hemen oraya iniyorlar 
diğer taraftan çıkıyorlardı. Ô 
lerine bir taş veya b ir tüms 
de çıksa onun da tepesine tı 

manıyorlar, ve sonra yine in 
rek yollarına devam ediyorlardı 

Alp: - Bunlar burada il 

yapıyorlar böyle?. diye sord 
- Çalışıyorlar, erzik topl 

mak için bütün gayretlerile u 
raşıyorlar .... 

- Doğru, doğru... işte b 
tanesi ise kendiıinden bü -
bir buğday tane-sini yakalamı 
götürmeğe çalışıyor!. 

itte iki daneıi de küç" 
bir .şeker parçası bulmuıla 
büyükçe olduğu için olacak, b 
ribirlerine yardım ederek i 
türmeğe çalışıyorlar! .. Biriai, ö 
den çekiyorsa, öteki do ark 
dan itmeğe çalışıyor; iıte, f 
taşın altında bir yere girdiler .• 
Bak, bak... Şekeri bırakıyo 
lar mı biç?. 

Ne tuhaf ... Ne tuhaf •. 
şekeri yiyecekler değil mi?. 

- Bir azını timdi yerle 
fakat kusurunu da saklarlar •. 

Nereye saklarlar, acaba? .. 
- Yuvalarındaki mahzene. 

işte şu del ğin başına geldiler 
Görüyor musun?.. Bu delik 
ların sert topraklı bir yer 
olan yuvalarının yoludur. Ba 
karıncalar bu delığc yüklü riri 
hep boş çıkıvorlar. Bu ıuretl 
kışlık zahirelerınİ topluyorlar 
Çünkü kış vakti dışarı çıkama 

lar, istedik eri gabi yem bul 
mazlar ve şimdiden vakit va 
ken haz rlanıyorlar .. 

Herkes de karıncalar gibi 
lışkan, d kkatli olmalı ve onl 
g;bi yarının her şeyini hazır! 

malıdırlar. 
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sultan, bu kır . k çömlek içind 
pişm ş olan is kokulu çorba 
ç ingeneden daha büyük bir i 
tahta yidi, bu hale hendisi d 
şa~h. 

- Sonu 8 inci sahi/ede -
, ............................................................. , ............ ,.. ........................................................... ...., 
.Bir muhteriin hayatı 

.. 

Nihayet bir gün, Tomas EdJ· 
son ana ve babasına bir hayal• 
perver olmadığını iÖstermek iı· 
tedi. Bir az telif af teli bulmuştu. 
Ve babasının hayretleri arasın da 
eline geçirdiği eski çömlekler 
ve makine parçalarile bir elekt· 
rik pili ve bir telgraf makin• 
yaptı ve işletti. 

Porhorondaki bu eve etine 
her fırsat geçtiğinde gelirdi. Bu· 
raya bir az şenlik ve zevk verir 
ve bu samimi aile ocağında an· 
nesine ileride neler yapmak is· 
teditini anlatır dururdu. Fakat 

şimendiferin durduğu yer ile evi· 
nin arası yirmi dakika kadar 
sürüyor ve Edison bu müddeti 
büyük bir zarar saymakta idi. 
Bunun için basit olduğu kadar 
cesarete bağlı bir çare buldu: 
Tren, r.Juracatı mevkie gelirken 
ve etilerinin önünden bütün ça· 
bulduğu ile geçerken, çevik ve 
idmanlı 0

1an küçük Edison, yo· 
lun boyunca yapılmış olan kum· 
lu bir yere atlamayı öğrendi. 

işte bu, tehlikeden korkma· 
mak, bir gün genç Edisona çok 
biiyük ve kahramanca bir iş 

gördürdü: Küçük bir mevkifte, 
bizim Edison da b ir çok yolcu· 
lar gibi tren bekliyordu. Birden· 
bire bir trenin yirmi kilometre· 
den geldiği görüldü; bir zavallı 
~cuk da, tam demiryolunun 

ortasında oyuncaklarile rahat, 
rahat oynuyordu. Bir iki saniye 
sonra, zavallı Çocuk tekerlekle· 
rin altında parça, parça ola· 
ca'. t ı ... 

Birden bir genç çocuğun ileri 
atıldığı ve çocuğu kolları arasına 
aldığı görüldü... işte bu genç 
bizim Edisondu. Lokomotifin 
tamponları ona dokunmuş, ve 
halk eci manzara karşısında 
ba ğa başlamışlardı. fak at 
çe sayesinde bu dokunma 
pek haf f olmuş ve Edison ku· 
cağındaki çocukla demiryoluoun 
beri tarafına geçebilmişti ! 

l<urtardığt çocuk iıe gar şe· 
finin oğluydu; oğlunu pek feci 
bir ölümden kurtaran bu gence 
ne istediğini sordu; fakat cesur 
~enç bu harekete karşı bir şey 
ıste rnek hakkı o' madıimı ve 
kendısi için mecburi olan bir 

vaz feyı yaptığını söyledi ... Vf. 
böyle nJr topu g.bi bir çocuğ 
ölümden kurtarmak zevkinin he 
şeyden büyük olduğunu da an 
lattı. 

Fakat bu aralık Edisonun te 
graf aletlerine çok dıkkatle bak 
tığını gören memur: 

- Telgraftan hoşlanıyorıunu 
zannederim!. Dedi. Ve isterscni 
size te\grafçılığı öğreteyim!. 

Edison büyük bir heyecanla 

- Çok merak ediyorum, ö 
rıenmek de isterim. 

Dedi. 
i şte, büyük muhteri Edison 

• Sonu ı ·ar -



,. " ~ .. -: ~ü program 
!u o i r: 

- C,35 V,• r. na: Osvald Kabas· 
t ın d sres nde .s nfoni, 21 
L ypz g: An o 1 Bruknerın 3 cü 
d - 1110 l s 0 nfonisi. 
Haf'/ kon serle": 

7, 10 Beri in kı sa delgas: Efen· 
~lı mu i' i , (8,15 devamı) 9,30 
Ber"in kısa d 'S!'a ı : Ç CJ k 

p- g amı , 10, 15 Va s . po ıca ve 
g1 op d rn shrı, 13 Berlin kısa 

dalgası: H t f m ıs k, ( 14,15 
d~vamı), 13, 10 Roma kıs :ı dal· 
gası:Hafıf musiki, 17,10 Ostrova 
Ptllg: Hafif musıkı, 1 ,02 Bt.ikreş: 

Ra l o orkes"ras ,(19, 15 devamı), 

18,20 Peşte: Çigan ork strası, 

20 Flonns, Napol : Şarkılı kon· 
ser, 2G,40 Peşte: Radyo orkes· 
trası (vals ve acrenad musikisi), 
21.05 Prag: Smetena salonun· 
dan konser nakli, 21,30 Milino, 
Torino: kanşık konser, 21,55 
Felemenkte verilecek org, koro, 
haubois ve şırkı konseri, şu iı· 

tasyonlar tarafından nakledile• 
cektir: Varşova, Peıte, Bükreş, 
Roma, Bari, 22,30 Liypzig: Or
keatra, sopran, alto, tenor, baa 
(Vagner), 23,40 Varıova: Bar· 
nabaa von Gezi takımının plik· 
\arından, 23,45 Peşte. Çigan 
orkeltraaı. 
0,,.,.alar, operetler: 

1~, 15 Roma kısa dalgaıı:Urik 
opera mulikiai, 17,15 Varşova: 
Operetlerden mllrekkep popuri, 
17,15 Roma kıaa dalgası: Ope· 
ıadaa nakil, 22 Roma kısa dal
ıua: Operadan ukil, 22 Roma 
laaa dalgası: Saint - Saeaaaia 
(S...ıon ve Dalill) oporııa. 

Od• maıild•ü 
14.45 Ro•a kıH dalguu Oda 

maefi. 16, ıs Prag: Kentet kon
tlt ..._i, 2S,10 Rom-. Buic 
Triyo ••ıila& 
R..U.llen 

)1,15 Berlin kıa dalgasıt Pi· 
Ja1IO, ldlrinet ve viyolonael mu
aikisi 14, ıs Bükreş: Meıhur mu· 
,._;leria plildarıadan, 17, 1 S 
Bettila laa dalgaıu Solo piyaao 
ko ... ri, 18, 15 Vart0va: S.nton 
ıantiJz tarllfıadaa opera laavaları 
19 Biikretı P1ilda prlu, 19,10 
Liyp.zig: ltalyan ıalaeeer havaları 
(plikla) 19,40 Pette: Piyano -
ac-... (Vitelli, Vieaiavlki lvı.}, 
20 Bülınoı atlt .-kılan, 20,20 
Vmşova •itli .. rktlır, 21, 10 
Bllnt: Piyl90 resitali (SeeWlo· 
•en 1G11adarı), 22 Vaşova: Clao· 
pieia eeerlerinden piyaao konseri. 
o-. nnullcUl: 

90,10 Kolonya, 21 Vırşova, 
~05 Viyaaa, 23,SO Kolonya: 
2il Liypzig1 24,15 Roma. Bari. 
llalali/: 

19,50 Roma kııa dalgaau 
Ar8pÇ8 muıikili DCfl'iyat, 20,36 
&.riı Türk90 musikili neşriyat, 
fJ, 15 Bariz Rumca muaikili ........ ____ _ 

Pi,ango 
• 1 •• 

Y~b 
iNADOJLı~U~=======:::::::::::=:::::::=tj~~~fe"~~~-;;;~~~~;;;~~~-;;;: net memlelzetlerden gelecek ı: Tütünler.m."zin islen- E~itme:ı . ur. 

Lüzumlu notlar meden ihracı m~n: ~ unda Jer. ı 
gayri Türk muhacirler 

· Başı 1 inci sahi/etle-
Eo ü enleıimizi bn red kararın' aevkf'deo mucip aebebler •alılmdur. 

f lJi e•miyet, day m mıı ve kültür birJi,:!'i dava) rmı lemin eden bfitÜD İnanç. 
Jıır an ya ada ve dı~cr Turk kanunları nda vardır. Ancak ve yalnız milli 
~art ve menfnatl ,.,re göre hüküm koymak ve ha i etıklfıl esasını bütün tnües
seselerde h• r t fi rl ecnebi tesirlere karşı müdafaa etmek Kemaliıt rejimi· 
niu dayam;'arıu dandır. 

Memle et ia;iode yaoıyon Türk vatandaş1annın hak, hayı"yet, ~eref ve 
meuf a tleriu i lmlef tutan teib i rlerimiı reddedildiğini söy ediğimiz teklifler 
nevind<'n ıfıa ı ları tamamen lüzumrnz kılacak kadar yerinde ve kfıf idirler. 

l~e 1 i le arşıl oıı acakla rına tiiphe dalu olmasa bu tekl ı fJerin yanlı§ aki•· 
l r 1 ır kıııak bakımrndan ayrı bir mahzurları olduğunu da sövlemek doğru 
ol ıır. Hemen herke~ tara mdan bilinmek lazımdır ki, Tdrkiyede anayaeanın 

ve ] u k kanunlannın temin ett ği hak ve menfaatlerden ı etifıde etmekte 
()lanlar, olanlarm temin ettiği emn yete tam bir itimat beslemekte asla ya· 
n lmn lor. 

Kamutay encümenlerinin vermit olduklan red kararlannın hususi bir 
manası ve ehemmiyeı i vardır. 

~~~------...... ~----~~~ 

Kibirli Sultan 
'• Baştara/ı 7 incide -

etmeden mal alıyor ve oldukça 
bir kar kalıyordu. Fakat bir gün 
bir sarhoş süvari, pazarda ala· 
bild ğine atı sürerken zavallı 
Sultanın çanak ve çömleklerini 
kırdı .•• 

B"çare kadın ağlıyarak kulü
beye döndü... Bunun üzeri ne 
çingeneden güzel bir azar da 
işitti... Ertesi gün çingene gel
dıği vakit: 

- Artık anlaşıldı, sen biç 
bir ıeye yaramıyacakaınl. Güzel 
olduğun ıçm ıeni sarayda 
hizmetçi yaptırabildim... dedi •..• 

Eyvah... Şimdi de babaıınm 
saraymın tek bir gülü ikeo kim· 
bilir hangi küçük bir sarayın 

hizmetçisi oluyor idi!. Kendi 
kendııine: 

- Hiç süphesiz, bunlar be
nim kibirimin cezasıdır... Dedi 
ve bunu da kabul etti ••• 

-iV-
Saraya girditüıin bıftıımda, 

sarayda büyük bir ziyakıt veri· 
liyor idi... Sultan bu defa da 
vaktile kendiainin uray..cta da 
böyle ziytıfetler veriklipai dü· 
şünerek içini çekti. .• Fakat ka· 
dere boyun eğmekten başka 
bir çare var au idi?. 

Atç•b ... nın verditi habere 
göre ziyafette hizmet edecekler 
araemda keadiai de b11lunıcaktı .• 

IVe ziyafet Nlonuu girdiji va· 
kit, padişa6un koadiailae dojru 
gelditini ve batta elittdeki ta· 
bağı almak isted ğini ıörüace 
son derecede maheub olarak 
ytizü kıpkarmtıZı keeiidi ve elleri 
titriyerek tabak yere düştü ve 
kırıldı •.• 

Diyecekainizki bu meselede 
bu kadar telifa lüzum var mıy
dı? Fakat bu padişah, vaktile 
alay ettiji etri bacaklı padişah 
idi dersak sultanın telişımn 

' 

pıldı ve ıultan hanım, dünya· 
nın en ıyi buylu, en mesud ve 

bahtiyar bir sultanı oldu. 
Beş, on gün bu suretlr. geçti 

ve çı ngene ile karısı oldukça 
tuhaf b r hayat bir hayat ge
çirdiler .. Fakat saraydan veril· 

miş olan para bitmiş olduğun· 

dan ça'gıcı ekmek parası kazan· 
mak için çahşmak mecburiye
tinde kalmış ve sabah gidib 
akşam geç vakit gelmete baş· 
lamış idi. 

Bir gün çok yorgun olarak 
dönen Çingene karısına: 

- Karıl. Dedi. Benim «a· 
zandıj'ım para bize yetmiyor. 
Senin de evde tenbel, tenbel 

oturmalclttın olmaz. .. Sana biraz 
AZ topltyayım da bari sen de 
ıepet yap, satarak b:raz faz· 
Jaoa kazanılım... Hem böyle 
•Yevmü cedid, rızkı c~did,. ge· 

çİ11•ek dotru detildir.. Buaun 
karlı rünleri, haatalık ve ihti· 
yarhk zamanları da var... Faz· 

laca kazanırsak, birazını c:la ar· 
brınzf 

Ve ormandan toplıdıjı saz· 
lırı getirdi ise de, sultanın na· 

zik parmakları daha birinci ıe· 

pette kan içinde kaldı .• Çingene 
buna karıı merlaauıet ederek: 

- O halde karıcığım.. Da
ha bı,lca, daha kolay btr iş bu
)ayı• ..• Hı .. Aklıma geldi; ça· 
nak çömlek ticareti yapalım .• 
Sen her riin çömlckcidcn ala· 
cağım çömlekleri satarsın.. 01· 
moz mı?. Dedi. 

Sultan için diyecek ne vardı 
ki... Mademki kader kendisini 
bir çingeneye kırı yapmtştı; ta· 

b:i ne emrederse yapacak idi, 
değil mi?. O da herifin bu tek· 
lifini kabul etti ••• 

Ve pazara çıkb .•. Bir kaç ıün 

TRENLER: 
1:ımirden her gün blk:aıı tren

lerin hareket eaatleri .. 

Agdın hattı; Alsancak: 
İzmir·Karakuyu·Ankara: Pazar· 

tesi, çarşamba, cuma, pazar günleri 
saat 21,35 de. 

lzmir • Nazilli: Her güu eaat 
15,40 da 

f zmir·Denizli: Salı, perıembe, 
cumartesi ftl1nleri ııaat 6,30 da 

1zınir·Tire-Ödemiı: Hereabalı saa t 
5,35 de bir katar; her akıam saat 
17,30 da otoray. 

Afyon lıattı; Basmaneden: 
hmir·İıtanbul·Ankara: Her giin 

uat 7 de fpazar, cuma, Çutamba 
gilnleri yataklı vagon-büfe bulunur] 

İzmir • Ala,ehir: Her gi1.a eaat 
15,28 de 

f zmir.Bandırma: Pazar, ealt, per
fembe ve cumartesi g()nleri nbable· 
viı: nat 7,20 de muhtelit katar; 
pazarteıi, çar~amba, cuma günleri 
ekepree saat 12 de 

İzmı:.Soma: Pazar ve paaarteıi 
günleri saat 15,28 de 

Her zaman llizım olan tel•· 
fon numaralar 

Yangın ihban: 2222 • ıehir tele
fonu müracaat numaraeı: 2200 • ıe
hirleraraeı telefon müracaat numa• 
raıı: 2150 • elektrik tirketi: 2091. • 
bavagazı: 2326 • polit: 2463 • imdadı 
eıbhi: 2040 • Basmane ietuyonu: 
3638 • Alıancak iıtuyonu: 2134 • 
Pu•port npur ilkeleti: 2854 

Şehir nakil vaaıtalannm sabah· 
leyin ilk ve geco BOD hareket 
eaatleri: 

TNmoaglar_: ______ 
1 

- Her eabah -Gaaelyalıdaa llltllt 

be~te bir uamvay hareket eder. 
Bunu 1Ut albda hareket etlen W... 
ci tramHy taklb .... Badaa 
eonra h•r dört dakikada bir tram· 
vay Tardır. 

Gece eon tramvay Güaelyahdan 
24,5 dedir. 

K.onakt.a Gbelyalıya llk tram• 
"'•1 aabableyin 5,26 d•dlr. İkiaci 
uaavay bir aut ıoar11, 6,26 da ha• 

reket eder. 
Koaa.ktao Giaelyabya gece BOD 

tramHy .. at birde hanbt eder. 
Bundan e.el 24 de bir lramHy 
vardır. 

Vapurlar: 
lzminiea Karpyakaya ilk npur 

P ... porttaıı kalkar. Gece IOD .,.pur 
... t 11,30 da 'K.onaktaa hareket 

ecler. 
Kar11yakadan t.mire ilk npnr 

saat 6,20 dedir. ~oo vapur da gece 
Htlt 24. eledir. 

Gbdis hor yarım auıı. bir 
vapur "f&rdır. Akoınn sekiaden SOllfa 
seferler eaatte birdir. 

Zignet altınları pigastıSı 
Ziynet altınlannın ahı "H aatıı 

fiatleri: 

Beşibirgerd•l•r: 

Repdiye 
Hamidiye 
Vahdettin 
Armalı Repcl 

... Hamid 

Tele altınlar: 

Alıt 
5850 
5550 
5250 
6400 
6700 

Satıt 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

sebebini anlamakta güçlük çek-
mezsiaiz .• 

iyi alışveriş yaptı. Çünkü halin- Tek Beıad ll25 

deki kibarlık ve yüzündeki gü· " Hamid 1
1

3
2
°
0
°
0 " Vahdettin 

•• 
m~selesi Kııılçu ılu köy o men .... !unda açı lan e ~ ıtmen kursu 

- Başı 1 inci sahifede - d nden itıbar~n ders ere 
için kifi miktarda uıta i~çi vardır. lanın stır. Kursta yüz ç vuş d 
Batta ~imdi bu işçiler, tütiınleriı::ıi:ıin ~Örmektedir. 
i~leomeden ihracına müs811de edildili 1J•--11iua•ıraıım;m:zmZ1Emm~ 
için lütilo iıleri.nden baılı.a iılerde taeıuın da tetk ıkı la ım gelmi 
çalıımaktadırlar. Çünkü oralarda işlenmeden tut·· 

Depo meıeleıine gelince, iatirda· rin eevkıne mü ude cdıliyorsa, 
dın ilk: eeneleriDde tamirde mesken nokta tiıtüolerimız·n satı~1 alcy 
ve bina buhranı •ardı. O vakit tü· neticeler verı•bilir. Ti ıret O 
tünleri İzmirde veya memleketimiııin kom u memleketlerdekı furkofiı 
diğer herhangi bir ~hrinde iıliyecek heleri va;ııtaeile bu noktayı da ö 
büyük binalar bulmak güç bir mese• oecektir. 

le idi. Halbuki şimdiye kadar bir Tı.itünlerimizin memleketim" 
çok büyük binalar in~a edilmiştir. işlendikten soııra ıbraçlan takdiri 

Ege mıntakasıoın tütün ihraç li· hem işçilerimiz, hem b na ahıh 
manı İzmirdir ve tdtün iıleme~e e1· hem de \ergi nokra ından ha 
veriı1i büyilk binaların en çoğa da bundan b üyü k: ietifadele temin 
Jzmirdedir. Binaenaleyh depo mH• cek, bir çok büyulı: ail le yeni 
cud olmadığl iddia!ll yenizdir. Maa• zanç ıebeb le vaziyetlerini düz 
mafih bu mesele tetkik edilirken ceUerdir. Fakat böyle bir mem 
tütün yetiştiren .kom,a mt>.m leketler• yel iktliladıyatımız üz ıud n 
de tütiinlerin i lendikten sonra mı, bir tesir bırakı r. fşte u.:ı rinde d 
i'lenmeden mi 1hraç edildikleri nok· Jao meEele bud ur. 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podı·a la rı 

s. FERiD 
Yalnız lzmirin dekıl Ecaacıba91 

KOLONYA bütün Türkiyen n 

V& ESANSLARI . 
tercıban kullandığı 

en lat ıf en zarif 

pheser.erdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

b8f1 iaim ve otiketine 

dikk•t edtniı. 

M. s. Ferid Şifa Eczanesi 

' • L •'lİ<l' ' ' • 
. ,. • ... '· ·'" .,. t ~ -«;m, ~·· "'. 

iç ha•talıkları mütehassı5ı 

Dr. Celal Yarkın 
lımir Memleket hastaneai daaili hastalıkları seririyyac şefi 
lkınci Be,lcr ıokatanda inhisarlar tütün sataş depa.u kBI'" 
şa11nda 65 No. la mU8) enebane:tiıule aaa~larını kabul etmek· 
tedir. Tel•/on: 39.5~ 

E"i: Göztepe bw#ıfHlg caddesi Göztepe •Darltmtınt 
karıısında No. 1018 Tele; 2545 
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Sağlık EC'~ahanesi 
F11at Gnlergin 

Alaaacak Meıudiye caddesi No. 127 

/Eski i/J.LYEN eculıanesi) 
Taze, temiz,, ucu% ild. Sultanın bu telişını gören 

padişala: 

- Sultanım.. Dedi. Merak 
etme ben senin kocan olan 
çingeneyim.. Seni çok sevdiğim 
için fena bir buy olan ki birli· 
lilcten kurtarmak iıtedim. Ve 
babam abdini haber alchtıaı 

zellilc hasebile herkes pazarlak 1200 
" Cumhuriyet 

Seylabınyaptılı l~~~~~========::::ı:;;;;;;a=aE5i!5i~iii=~~S~i~z~o~za:m:a:n=;y5uk~a:rı:da:=f,id~in~i 
z .. ar., ..... r.lar KIZIL AKREB Tabıi aşağıya ininceye kad 

ııso 

1350 
1225 
1225 

ada bir çiagene kıyaı..ae 
girerek sarayınıza geldim, ıiıi 
aldım; size hayatın batiin acı
lıklannı göstererek kib rli ol· 
maktan vazgeçirdım. Hatta, pa· 

- - - · - epey vakıt geçti, Bu kadar ı 
- Başı 1 inci salıi/•de - manda da bizım ıoför efen 

aalan, ba oTadaki tart.lan lıaıaıo. ÇEV ... 1!,N: zarfı mükemmelen doldur 
balda ficlaalan MI altıada kaybol· YAZAN: uı kapattı ve mühürledi. Bu ada 
........ Mumafila ıular ıl•cli çekil. Sax Rohner Sezel Ya9ıt f 
91İf'il'· Malulaadlar köyCl citannd•kl - 13 - her halde ba boş zar ı size ve 

L h b BJ' nJ1 JU'.C/ KlS1M mek için gelmedi. Bu fikir a 1eylib ihtiyat •an• kıımen ... ra R l~ ı 
91r .. •fb· Ba kqaJ ei•ana•• bula· ki d lına bu odada gelmiş olaca 
aaa hir aed, o•a k6yleriai bayak yanı, mustatil şle ini e Size bntb bir ıey bırakacak 

, .. __._.t, a ko,Ran mııb. •t Jİfi .... IJ 
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Sab 

Çeviren 
Sezai Yaşıt 

-2-
0nunla akraba da oluyorduk. 

Üvey babamın kız kardcşin"n 
çocuğu idi. Ailemiz Fransanın 
en eski ailelerinden biridir. A.· 
lımız ispanya hanedanına daya· 
nır. Babam öldükten sonra an· 
nem Sanjo Margo ile evlenmiş. 
Sanjonun, yani üvey babamın 
ailesi fevkalade mutaassıp, gay· 
rit•bii derecede dindardı. Asır· 
lardanberi yabancıdan kız al· 
mazlar. Bütün aile b; i irıerile 
evlenirmiş. Margaitayı da daha 
on yaşında iken v y kardeşim 
Çita Margoya n ıanlamıılardı. 

Çita Margo güzel fakat o niı~ 
bette ıoğuk, ayyaş, kumarbazın 
biri idı. Benden iki yaı kadar 
büyüktü. Otuzunda vardı. Mar· 
garita o zamanlar henüz on ye
disinde masum bir kızd·. 

S ze, şımdiye kadar kimseye 
bulunmadığ m bir itirafta bulun• 
mak iıterim; ben, kardeşimin 
nişanl&smı seviyordum. Marga• 
ritaya tapıyordum ve bu aıkım 
m kabeles z değildi. O da, beni 
yaşmm verditi masum bir aşkla 
sev yordu. 

Albert, bir in sustu, kanlı 

gözlerini kaldırdı, garsonu aradu 
- Garson -diye batırdı· bir 

ıite konyak! 
Gelen ıişeyi hızla kaptı. Ka· 

debi doldurup dıkmeıi bir oldu. 
Elini• tersile 11lak dudaklarını 
ıilerek devam etti: 

- Bilseniz Mösyö Karlton, 
buaünkü halimden ne kadar 
mustaribim. Eılcıden ben o ka
dar tem z, o kadar kibar bir 
inundım ki tasavvur edemezsi· 
niz. Tamımile Margaritaya liy k 
bir ıençtim. Halbuki Çita, aöy· 
ledıtim ıibi kumarbaz ve ayyaı 
idi. Fazla olarak niıanlısını sev· 
miyorda, ona lakayttı. 

Günlerce, aylarca Margarita 
ile ıeYiıtik. Birıbirimize o kadar 
kaynamııtık ki aynlmayı aklımız 
bir tirli kabul etmiyordu. On· 
ıuz geçecek her rün benim için 
bir cehennem olacsktı. O da 

bana ka111 ayni hisleri besliyordu. 
Fakat bir gün beldedit,m"z 

acı netice ıelip çattı. Margarita 
bir haftaya kadar Çita ile ev· 
lenecektil.. Deli gibi oldum. 
Sevıilime benimle kaçması içın 
beyhude yalvarıp durdum; Mır· 
garita bu taleplerimi daima 
reddetti. 

Albert gene sustu. Kuruyan 
dudaklarına bir ilci kadeh kon· 
yakla ıılattı: 

- Ve nihayet evlendiler!.. O 
gilnden sonra geçen aylar ve 
,.uar benim için bir ııkeoce 
oldu. Tahammül edemedim, 
keddımi içkiye verdım. Sıbah 
demedim, a~m demedim dur· 
madan İçtim ve iıte bu gün 
prdütünüz ayyq, ıeraeri adam 
oldum. Marr..-itaya gelince ••. 
O zavallı daha feci bir vHiyette 
icli. Sevmediti, daha dotrusu 
nefret ettiği kocasile beoim 
aramda bucalayıp duruyordu. 
Aradan Mileler geçince biçare 
Marıarita bu hayata alııır ıibi 
oldu. 

Bet çocutu olmuıtu. Lakin 
biribirimizi bili ıönmiyen bir 
atkla Hviyorduk. Bazı ıeceler 
kocuının bulunma .. aaından 11-

tifade ederek evlerinden bir az 
ilerdeki metruk bir detirmende 
bulllfW', uzun uzun aeviıirdilc. 

Fakat bir r:in Marpritayı 
delirmenin cıvannda derenin 
kenarındakı actzlıldar ara11nda 
ölü olarak buldular, ınblıar et· 
mııti. 

Kabus 

Albert b!lşını lcaldardı, yüzün· 
de i keskin çızgıler yumuşamış, 
kanh gözleri yaşarmıştı. Karlton 
ayyaşın hikiyes nden müteess r 
olmuştu. Dilinin döndüğü kadar 
zavallı adamı teselliye çalışta. 

* • * 
Ertesi sabah Karlton geç vak t 

uyandı, kall(ar kalkmaz hemen 
giyindı ve aşağ inerek kapıcıy11 
bır araba tutmasını emretti. 

Lusinin oturdutu ev ar lba 
ile otelden bir çeyrek mesafede 
büyük b r cadde üzerinde be
yaz, gen· ı bahçeli güzel bir 
köıdü. 

Kapıyı l'enç bir hizmetçi kız 
açtı. 

-Madmazel Lusi evde mid r? 
Hizmetçi bu ziyarete munta· 

zırmıı g bi kenara çekıldı, Kari· 
tona yol gösterdı. 

- Buyurun efendim, sizi bek
liyor' ar. 

Karlton genç kızı takiben ıçe· 
ri girdı. H zmetçı onu gen ış 
bir salona alarak biç bir şey 

ıöylemeden çık p gıtti. 
Burası bir saray odasından 

farks zclı. Tavan baştan başa 
mozay.klerle kaplı idi. Duv r· 
lartla tabıi boyda, le y:netıı s n'· 
atkirlar elinde ı ç le.tığı i k ba· 

kıtta an •tılan port e f"r asılıydı. 
Oda nadide eşyalarıa bılhassa 
fevkalid · büy ik b r zevlcı se· 
lim ile döı .. nm şti. 

Karltorı bir tü lü oturamıyor· 
du. B r s ğara yakar L. salonu 
baştanbqa dol şmağa başladı. 

Kafasında b r sürü ıstıfham 
biribiri ar asına sıralanıyor. Bi· 
rinin cevabtnı bulamadan d ğer· 
leri meydana çı ıcıyordu: Bu ai· 
leyi saran esrar ne idi acaba?. 
Yavaş ve sessız adımlarla, b s· 
settirmeden yaklaşan hangi kor· 
kunç bir teh ike, ne g bi vah m 
bir netice bu z:ıva lıları bekli· 
yordu?? B ribirlerini seven iki 
sevgilıyi ay racık kabıliyette o'an 
bu müdh ş kuvvet ne id ??? 

Dakikalar geçiyor kimse gö
rünm ~yordu. Kar.ton bir dü· 
ıünceden dığerine dalıyor. D~
ıündükçe zihnindeki istifhamlar 
büsbütün karışıyordu .. 

Kapı açıldı. İçeriye, arkaıın· 
dan gelen ihtiyar oir. kadınla 
beraber Lusı girdi. &Jtan ata
tı ıiyablar geyinmiıti. Fevka
lade aararmıt. ıözleri atlamak· 
tan kızarmııta. Sat elınde tut· 
tutu küçük bir mendıli ıık ıık 
yuzune ıötiirüyor yanaklarını, 
ıöı kenarlannı ıiliyordu. Yavaı 
yavaı ilerledi. ihtiyar kadın da 
arkasından tak b ediyordu. 

Karlton Lua ye dotru koıtu. 
Genç kızın ellerini avuçlara 
içini aldı, 

lnıilizceılen 

Şöhretlilerin haya
tından parc;alar ------Yazau: E. H. Akman 

Paıanını ve arabacı: Cevabını venr. 
Bir gün Floransta, operada Vezirin zekası 

halk, ünlü kompoz tör ve viyolo· Eski lran şı.blarından b ri 
nist Paganin tek tele "so· baş vezirine memlekette bulu-
nato de Concerto" yı çalmasını nan safdillerin bir lıstesini yap· 
ubarsızbkla bekliyordu. masanı emreder. Vezir emri 

Lik maçla 
Bir oyunca ce 

landırıldı .. 

T. S. Kurumu Bölge 
hey~ti gece toplanarak, 
spor kulübü ikinci takı 
oynayan Hıkmetın, bunda 
kendıs ne verilen cezaya 
etmed ı ndeıı üç ay boyk 
retile tecziyesinı kararlaştır 

Futbol lik heyetı de d 
toplanmış ve pazar maç 
hakemlerini tesbit etmiştı 

Birinci takımlar: 

Geç kaldığı için Paganini derhal yerine getirir, listenin 
acele bir arabaya atlıyor. 5 da· haşana Şahın adını yazar. Şah 

1 kika sonra araba operaya geli· listeyi görünce fena halde kızar 
yor. Paganini ücreti çıki111p ve- vezirine neden bunu böyle yap· 
rince arabacı kabul etmiyor, 10 tığını sorar. Vezir Şahm sualin": 
frank istiyor. - Haşmetlum, siz 1 stenin 

- Ne o!. Beş dakika için 10 başına geçirmenın sebebi şudur: 

Demirspor - Ateşspor 

A' sancaktan Hasan, Alsa 

Yamanlar hakem Üçoktan 
tafJ, Doğanspor - Üçok 
Yamanlardan Esat. 

- Lusi, ruhum anlat ha 
nedir ıizi saran bu esrar? Sent 
ağlatan nedir? 

Genç kız yanındaki ihtiyar 
kadma işaret etti. Kadın onları 
odada yalmz bırakarak çıktı. 
Lusı Karltonu elinden tuta-ak 
bir kar.apeye doğru çekti, karşı 
karşıya oturdular. 

- Sana bütün bakıkati gös· 
terecek ve bütün esrarı aöyli· 
yeceğim. Buna mukabil senden 
yaln z bir şey is iyorum. Ben 
müsaade edinceye kadar hıç 
ağzını açmıyacak, tek bir sual 
bile sormıyacaksın. Her ne va· 
ziyetle karşılaşarHn dahi bunu 
yapacaj'ına söz verir misin? 

- Şerefim üzerine söz veri· 
yorum. Lakin çıldıracağım Lusi 
beni te ıv r eti.. 

- Şımdı hıç ıes ni çıkarma· 
dan beni takıb et. Görecetin 
şeyler karşısında sukunetini mu· 
hafaza etmel sın. Unutma ki, ne 
olursa olsun, sua sormıyacaksın? 

Lusı ayağa ka ktı, Karıton da 
genç kızın peşinden ilerliyordu. 
Bc:raberce odadan ç ktalar. Dar, 
uzun bir korıdordan ilerlediler. 
Ko idorun mbayetındekı kapı· 
nın önünde Lusi durdu. B r an 
tereddüd geçırd . Düşecek g bi 
o du. Bır ıkı saniye K rltonun 
omuzuna dayanarak kendini 
top adı. f çeri den gayn tab i 
kahkahalar; kitara sesleri geli· 
yo du. Lusi son b r hamle ile 
kap yı açtı!.. 

K r ton hayretten kapının 
önünde donakaldı. Vücudünde 
sotuk hır ürperme dolaıb. 
Korkuya benz yen tuhaf bir his 
bütün benliğinı kapladı! 

Orada üç genç kız vardı. 
Fakat ne korkunç kızlarl.. Her 
üçünün de muhalclcak belkemik· 
lerı yoktu. Bırisi b r kanapenin 
üzerıne oturmuş kıtara çalıyor· 
du. iki büklüm vazıyette çalgı· 
nm üzerine eğilmıştı. Diğer iki 
kız ise Jt;rde sürünüyor, giiya 
dansediyorlardı. Evet hakikatti: 
Bu üç kızın da belkemikleri 
yoktul. 

Luııyi gorunce gülmete, ap
tal aptal smtmağa baıladılar. 
Çalgı çalan durdu. Danı eden
ler (l) Lusıyi görünce, sürüne 
sürüne yaklqblar. Luıi onların 
baılarını okşadı, bazı itaretler 
yaptı... Demek buhlar ayni za· 
manda dilıizdiler.. Belki, aa· 
tardılar dalL. 

Laıi kendini zabtedemedi. 
Başına Karltonun ıötsüne daya· 
yarak hıçkıra hıçkıra atlamata 
başladı. Karlton genç k zı ya· 
vaıça bu korkunç yerden çıkar· 
d. Beraberce ilk iİrd ti salona 
dlindiil~· 

frar.k?. Siz geçen hafta biç tanamadığı· 
- Hayar, ben herkesten 10 nız bazı kimselere yabanc mcm· 

frank istemem. Sen halka ıırf leketlerden at alıp g ·Is nler, 
bir keman çalmakla binlerce d ye avuç dolusu para verdin z. 
(rank alıyorsun. Bana 10 frank Bu adamlc.r hıç şüphes z geri 

İkinci takımlar: 
Alsancak • Y l manlar: 

vermişs n, çok bir şey mi? dönmıyeceklerdır. 
Paganini istifıni bozmadan Cevabını verir. 

Üçoı..tan Zei(1, Üçok - D 
spor hakem A sancaktan 

Konuralp, D •mirspor • A 
hakem O,oktan Fehmi. 

cevab veriyor: Şah yen den: 
Saa tam 23 te duvar 

ses geldı: 
- Ben binlerce frank alıyor• - Ya geri dönecek olur· 

sam kemanı tek tel üzerinden larsJ? 
- Saat 23, bir saat ka 
Herkes şaşırdı, her taraf 

dı, h"ç bir şey bulunamad 
nuklann uykusu kaçmıştı, 

yür .. kleri sarmıştı. Saat 
vurdu. Duvardan gene bi 
geldi: 

çalıyorum. Sen de beni tek te- D ye sorar. 
lcerlekle getirmiş olsaydın ben Vezir şu cevabı verr: 
sana hiç lif etmeden 10 fra!lk - l) zaman listeden 
verirdim. Haydi bakayım, hak· adınızı siler, kendi adımı 

s.izin 

kına razı ol, ııvıı .• 
Liszt w Çu Nilcola 1. 
Büyüle artist Llsıt bir akşam 

N kola 1. tarafından saraya çat· 
nlmışta. Artist baılar çalmata .• 
Herkes kulak kesilir. Tam bu 
ıarada Çar agiotantiyle konuş· 
mata başlar. Bunu gören artiıt 
derhal durur. Kendiıine niçin 
durduğu sorulduğu zaman: 

- imparator konuşuı'ken he
pimıze susmak düşer. 

Luıi dakikalarca seısiz seuiz 
ağladı. Kalton müşfik sözlerle 
genç kızı güç halle teselli ede
bildı. 

- Şimdi hiç bir şey sorma· 
dan beni dinle Karlton. Sana 
bii.üı meseleyi anlatac!lğım. 
Evveli ailemin tarihçesinden 
baılamak iıterım. Bizim ailemiz 
bu mıntakanın batta Franunın 
en eski ailelerinden birıdır. Fa· 
kat çok büyük bir kuıuru vardır. 
Fe~kalide mutaau.b olduklara 
için yabancıdan kat'ıyyen kız 
almaz ve vermezlermiı. Bütün 
aile çocukları daha küçük yaı· 
lardan biribirlıerine nipnlanır
larmıı. Asırlardanberi b'8 bal 
böylece devam edegekmif. An· 
nem Margarıta bu kasabanın 
en güzel kızı imiş. Ayni zımanda 
bütün halk onun terbiyesine, 
namusuna hayran imişler. Ba
bam Çita Margo annemin am· 
casınan o~lu oluyormuı. Onl-. 
da daha küçük yaıta biribirle
rine nipnlamıılv. 

Karlton birdenbire gazinodaki 
serseriyi hatırladı. Lusinin sö
zünü keamemek için aultu. 

- Annem on yedi yaşına ge
lince bu iki genci evlendirmiı· 
ler. Zamanla bet çocuklan ol
muı, ilk üçü içeriki odada gör
d ütilnüz zavalblardır. Sonra 
Pol ile ben ••• 

Lusi bir an için ıuatu. Y .,aran 
gözlerini sildi. H191anlclannı güç 
zaptediyordu. 

- Ve uıl felaket bundan 
aonra bqlayor. İlle çocukları bü· 
yüyüp 20 yapna ıelince belinde 
bir takım ıızılar, bel atnları 
bqlamıt. En büyük doktorlara 
göıtermitler, kimse bir çse bu• 
la111a mıı aradan bir kaç ay ıe
çince müdhıt bir felaket gelip 
çatmış. Zavallı hastanın bel ke· 
miti tutmaz olmuş. Bir kaç za· 
- 'n sonra saAulaşmış. Tabii 

yaza· 
nm. 

Edbonun şalcası 
Edison çok neşelı bir adamdı. 

Fonoğrafı ilk bul ışunda henüz 
ortaya koymadan gızli tutmuştu. 
Kimsenin böyle bir ıeyden ha• 
beri yoktu. Edison dostlarına 
bir pice yapmatı tasarlardı. 
Onlara yemete çatırdı. 

Yemekten sonra, vakit gelin· 
ce, kerkes yatak odası"a çekil· 
di. Saat 23,30. 

- Gece yarııı öıüme 
lanınız. 

Bunun üzerine konuklar 
kudan ı çradılcları gibi s 

salC'nda aldılar. Orada k 
ler ni tatla kahkahalarla E 
karşıladı ve yeni bulduğu i 
hünerini anlattı. 

;----------~------·~--~ bunun neücesı umanla konuş· knaa çalıştı. Fak.at bır 
masını da unutrnuf... muvaffak o amada, mbay t 

ikinci çocuktan da ayni de~· yus ve mükedcı. bu ıst 
releri geçirdıkten sonra ayni yuvasını terketti. 
yaşta, aynı meşum felakete uğ· Artak bayatı mahvolm 
ramış. Derken arkadan ii9üncü Yaşamak iste.U,ordu. 
çocukları da.... hayat onua için bir hiçti. 

- Medeniyet, tıp alemi ~na yamıyacık... Yaşayamıyaca 
çare bulamarnıı mı? Aktam• kadar sokakl 

- Heyhat ki, bayır. Asırlar- tıpkı hır serseri gıbi do 
danberi aılenin kam boz..ta bo- durdu. Karanlık basarken k 
zula nihayet öyle bir bale gel- banın kenarındaki parkta 
miş ki bu fac alarm önüne geçmek saranın üzerine yıkıldı. 
için bütün doktorlar uğraıtır Kaç aaat geçtı bilm.yo 
ları halde muvaffak olamam ılar. Omuzuna bir el dokundu. 
Şayed annem Çita Morgo ile şanı kaldırdı baktı. Bu bir 
evleneceti yerde bir yabancıya şam evel gazinoda beraber 
varaydı bu fac a olmazdı, di· tikleri aerseri idi. Yüzüne 
yorlar. kı,mıyan bir tebe11ümle g 

Luıi kendini zaptedemedi. yor, neteli kahkahalar atıyor 
Sapsın kesilmiıti. Bayılmamak Karltonun yanına oturdu. 
için kendini güç tutuyordu. At· b1nden bir ıişe konyak çık 
lamağa başladı: Tıpaamı açtı, Karltona uzat 

- Görüyorsun Karlton bu - iç, dedi. Bu akşam 
metum netice ıimdi bizi bek• bendenıın. Bu gün bayat 
liyor. Günlerimizi saya saya ölü· en mesut pnüdür. Dün akş 
me hazırlanıyoruz. Hayatıma sen danberi ıeni takib ediyor 
ıirmeseydin bu netice beni o Nereye ve niçin ıittiğini 
kadar korkutmıyacalcta, sevıilim. yorum. Sına müh m bır ha 
Yqamak isterim Karlton, yaıa· rim belki bir müjdem var. 
mak isterimi.. veli tunu iç te sonra konu 

Genç kız müdhiı bir buhran ruz. Şişeyi zorla Karltonun 
ıeçiriyordu. Karlton, Luıiyi kol- zına dayadı. Sonra bir kaç 
ları arasına aldı. Güç halle zap- dum da kendi yuvarladı. 
tedebil.yordu. - Dünkü b kiyemi batırl 

- Ben kararımı verdim, Luli, ıın delil mi? Sevgilim Mar 
evlenecetiz. Seni Londraya ıö- rita Luıi ve diter dört kar 
türüb en yüksek doktorlara bak- tin aDUJdar. Fakat Çita Mar 
braçttam. Muvaffak olamaz• yaln11 o üç zavallının bab 
ikimiz de beraber ölecetiz. Bea dır. Luai ve Pol benim çoc 
aenıiz yaıayamaaı, buna ioanl.. lanmclar. Onlarda benim kan 

- Bu kabil detıl Karltoa. vardır. Y avrulanm hiç bir 
Sen daba gençsin. Senia baya- man o üç zavallıya benzemi 
tını da mahvetmek isteme._ Bu celderdir. 
pn beni seviyoraun. Ukın za· Karlton ıeraerinin sözünü 
111ınla unutacaksın. Beni burada tirmeıin beklemedi. Bir yıl 
bırak ve Londraya dön. Bırak, rım l'ibi parktan fırladı. Sevin 
ıu son günlcriıni, senin tatlı Luaiye, müstakbel bayata do 
hayalinle geçireyim. ko,uvordu. 

Karlton dakıkalarca ıenç ı.. ız 
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iz ıur sicilli ticaı .. et 

cınurluğundan: 
[A. R. Ozman ve H. Güvan] 

f caret unvarıile lzmirde birinci 
beled ye caddesinde 15 numa· 
rada bilumum idhalat, ihracat 
a'ımı ve satımı ve dahill ve 
Avrupa komisyonculuğu ile uğ· 
raşmak üzere teşekkül eden iş
bu ş rketin t:caret unvanı ve 
şirket mukavelenamesi t caret 
kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 2156 numarasına kayıt ve 
tescil edıldiği ilan olunur. 117 

1 : Mukave'e 

Mukavele 
lzmirde Hastahane ceddesinde 

Musa bey caddesinde 6 numa· 
ralı evde oturan Ali Remzi Oz· 
man ve Kar§·yaka Banka so
kağında 25 n ..ımaralı evde oturan 
Hikmet G:i.van arasında aşağı· 

dakı şartlar dairesinde bir 
kollektif şirketi akit edilmiştir. 

1 - Ş rketin merkezi ticareti 
İzmirdir. 

2 - Şirketin nev'i "Kollek· 
tif,.dir. 

3 - Şirketin ünvanı "A R. 
Ozman ve H. Güvandır. Ve iz· 
mirde Birinci belediye cadde· 
sinde 15 numaralı mağazadır. 

4 - Her i~i şerik münferiden 
ve nıüctemian vaz'ı imzaya sala
hiyettardır. 

5 - Şirketin mevzuu: Bil
umum ithalat ve ihracat ticareti 
ve dahili ve Avrupa komisyon· 
culuğu ile iştigal eder. 

6 - Şirketin sermayesi: Şü· 
rekadan Ali Remzi Ozman ta
rafından on bin ve Hıkmet Gü· 
van tarafından de bin beş yüz 
lira vazedilmek suretile on bir 
bin beş yüz 11500 ·Türk lira
sıdır. 

7 - Haaıl olacak kir ve 
zararın yüzde altmışı % 60 fi 
Ali Remzi Ozmana ve yüzde 
kırkı % 40 ı Hi1'met Güvana 
aittir. 

8 - Şirketin mebdei bir son 
kanun 938 ve müntehası da 
otuz bir ilk kanun 940 olup 
müddeti üç senedir. 

9 - Şerikler şirkete taalluk 
eden bilOmum hususatta fılen 
ifayı vazife edecekleri gibi bu· 
na inzimamcn veznedarlık va· 
zifes'ni Ali Remzi Ozman ve 
muhasebe işlerini de Hikmet 
Güvan yapmağı kabul etmiş
lerdir. 

10 - Şerikler: Bilumum me· 
sailerini şirket umur ve mua· 
melatına hasredecekler, haricen 
hiç bir işle iştigal edemiyecek· 
lerdir. 

11 - Şüreka muvaf akab ta
rafeyn olmaksızın şirket namına 
başkasına kefıl olamıyacaklı n 
gibi şirket namına ikraz ve is· 
tikrazda da bulunamazlar. Hila· 
flna hareket eden ferik yaphkt 
muameleden ıahsen mesut olur. 

12 ....... Şirket namına büyük 
mikyasta yapılacak bilumum 
alım ye ıatım işlerinde şerıkler 
yekdiğerile istişare edecek ve 
muvafakat olmadıkça bu gibi 
işlere giremiyeceklerdir. 

13 - Şeriklerden her birisi 
mahiye ihtiyacab için 125 lira 
alacaklardır. 

14 - Şirketin devam edip 
ctmiyeceği hakkında şerikler üç 
ay evel yelcditerini haberdar 
edeceklerdir. Aksi takdirde 
müddetin hitamında şirket mün• 
fesih addolunacak ve ahkamı 
kanuniye daitesınde tasfiye edi· 
lecehtir. 

15 - Şerikler işbu 1Dukavele 
ahkamına tamamen riayete mec
bur olduklarından hilafında ha~ 
reket eden şerik diğer şerike 
bilakaydü şart bin lira tazminat 
itasına mecbur olacaktır. 

16 - işbu mukavele tanzim 
ve bilimza akitler arasında teati 
edilmiitir. 

www... •. 

711/1938 R. Ozm!ln ve H. 
G tivan imzaları 

Genel say : 503 
Özel sayı: 1/80 
işbu 7 /1/1938 tarihli muka· 

velenatne a't ndaki imzaların 
zat ve hüviye ticri dairece maruf 
lzm"rde biriflci belediye cadde· 
s inde 15 No. d~ icrayi t icaret 
ettiklerini b ı ldıren ve A.R. Üz· 
man ve H. Güvan unvanlı 
kollektif şirketi şerıklerinden Ali 
Remzj Ozman ile Hikmet Gü· 
vanın olup münderecatını aynen 
ve tamamen kabulden sonra 
huzurumda bizzat vazettiklerini 
tasdık eder·m. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz yılı K. S.lnİ ayının 

yedinci cuma günü. 
T. C. lzmır ikinci noteri 
resmi mührü ve noter E. 

Erener imzası 
Genel sayı 9/8 
Özel sayı 1180 
işbu mukavelename suretinin 

dairede saklı 7/ 1/938 tarih ve 
503 genel sayı lı aslma mutaba
katı tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz sekiz yılı K. Sani orı 
birine• salı günü. 11/ 111938 

lzmir ikinci noteri resmi 
mührü ve no' er E. Erener 

ımz ısı 

30 kuruşluk damga pulu. 20 
ku ·uşluk harç pufu, 20 kuruşluk 
tayyare pulu. 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

İç hastalıkları mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağında 15 numarada 
hastalarını her gün ka· 

bul eder. 

Akhisar icra Memurluğundan: 

Hazinei maliyeye 164 lira ve 
masraflara borçlu Yayaköylü 
Ahmet oğlu Nazifin ı şbu bor· 
cundan dolayı açık artırma ile 
satışına karar verılen ayni köyde 
Sığıralanı mevkiinde sağ tarafı 

Mustafa çavuş veresesi hanesi 
sol tarafı Sığ ralanı caddesi önü 
yol ile çevrik alt kısm nda b r 
oda b r mutbak ve bir hayvan 
damı ufak bir havlusu üst katta 
üç oda ve 220 M. murabbaı 
300 lira kıymetindeki bu evin 
borçluya ait nısıf h

0

b3esi şayian 
b r ay müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 10/2/938 
tarihine müsadıf Perşembe günü 
saat 15 ten 16 ya kadar Akhi· 
sar icra dairesinde yap lacaktır, 
kıymeti muhamtnenesinin % 75ni 
bulmazsa 15 gün uzatılarak 24/ 
2/938 Perşembe günü ihalesi 
icra kılınacaktır. 

O günde takdir ed len kıy· 
metinin % '15 şini bulmazsa işbu 
gayri menkul 2280 numaralı 
kanuna tabi tutulacaktır. işbu 
gayri menkul üzerinde bir hak 
iddıa edenler varsa 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte icra dairesin~ \n üra caat
ları aksi takdirde tapu s ;eilinde 

kayıtlar sabit olmadıkça pay· 
laşmaya giremezler. Harcı della· 
liyesi alana aid satış peşindir. 
Müzayedeye iştirak etmek iıti-

yenlerin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli banka mek· 
tubu vermeleri lazımdır. Şart· 
name 20· 1·938 taribi nden itiba
ren dairede açıktır. Fazla ma· 
1 umat almak istiyenler daire· 
mizde 933/509 numaralı dos
yaya muracaatları ilan olunur. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

matehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Mu•genehane telefonu 3990 
Efl telefonu 2261 

ANADOW 
l~';ir.DÖrdfu;;;i mırrtaka Ta- murabbaı 95 lira kıymetinde & v~rs~. 20 gün zarfında evrakı mtisbitelerile 

pu sicil muhafızlığından: zeytinlik bahçesi ve servili de· müsbitelerile birlikte icra dai· sine müracaatları 
Burnava beledıyesi tarafından ğirmf"n civarında şarkan dere, resine müracaatleri aksi takdirde tapu sicilinde hakları sabit o:

madıkça paylaşmaya g r mezler. 
Harcı dellalıyesı alana aıt satış 
peşindir. Müz yedPye i · rak et· 
mek istiyenler 0 o 7,5 p y a çesı 

veya Mili b r Ban a mektubu 

mezarlıklar nizamnamesi muc·· garben yol, şimalen Mustafa, tapu s ·cilinde kayıtları sabit ol· 
bince adına tescili istenilen Bur· cenuben Mehmed ile çevrik madıkça paylaşmağa giremezler. 
navad şarkan belediyeye ait içinde 36 büyük 16 ufak olmak Harcı dellaliyesi alana aittir. 
elektrik daresi, Ermeni Yusuf üzere 52 ağaç zeytini havi 3000 Satış peşin müzayedeye iştirak 
arsası, Elcsinop1

0 evi, a .. a\ık so· metre murabbaı 104 lira kıy- etmek istiyenlerin % 7,5 nisbe-
kak ve Dramalı Hasan arsası, metinde zeytinlikli bahçe ve tinde depozito pey akçesi veya getirmeleri şarttır. Arttırma 
garben umumi ova yo1u, ve kıs· Dereköyünde Çaltılı dere mev· milli bir banka mektubu verme· 31/1/938 tfmh ncl n ıtibaren 
men ltalya tebaasından Aııtu· kiinde şarkım yol, garben Ômer, leri lazımdır. Şartname 20/ 1/938 açıktır. Fazla malümat almak 

istiyenler daırem ze murac at· 
leri Jla 1 olunur. 

van Mateis karısına ait tarla şimalen kekeli, cenuben A na- den itibaren dairede açıktır. 
ve askeri tümenine bitişik yol vud Behçet ile çevrik üç hektar Fazla malOmat almak istiyenler 
ve savaş sokağı, şimalea arahk 8000 metre murabbaı 38 lira icra dairesinde 934/642 numa· 
sokağı ve ova yolu, cenuben kıymetindeki tarlası ve ayni ralı dosyaya müracaatleri ilan iz mir a fa~ ro 

Müdilrlüt.. n' en: 
~ 

M. Kemalpaşa caddesi, yol (es· mevkide şarkan Ali, gar ben olunur. 
kiden lplikçiyan hane.si) halen yo], şimalen Nuri cenuben Bey- -------------
tümen karargahı, kıs:nen Ma- oğlu Hüseyin ıle çevrik 2 hek- Akhisar icra Memurluğundan: 
teis tarlası ile çevrili buyük tar 20 1 rn kıymetindeki tarlası Hazineye 724 lira 26 kuruş Esnafşeyh mahal es nde Baş· 

durak caddesinde 84 kapı nu
maralı şarkan K ·stellı caddesi 
şimalen ve garben cenuben 25 
parsel İhsana ait yer il çevrili 
184 ada 26 parsel sayısı ile 
evelce sebilhane halen dükkan 
icarei vahideli olarak 1134 ta· 
rihinden beti Bıyıkl Hacı Mus
tafa bin Hüseyın vakfı hayra· 
tından olduğu tapu senedı ve 
vakfiyesi bulunmadığı yapılan 

tahkikattan anlaşılmakla vakıf 

adına kadastrolanmıştır. 

1 k (h l k k) ve masraflara eski tahsildar Meh mezar ı a en ısmen par ayni mevkide şarkan, garben, 
ve şarkan Bos!<:oviç veresesi ar· cenuben yol, şi malen Arnavud met Hakkının Abbasbey kuyusu 
sas ı , garben yol, şimılen yol, B~hçet ile çevrik 8 hektar 80 mevkiinde 5060 metre murabbaı 
cenuben yol ile çevrili üç köşe lira kıymetindeki tarlasi bir ay ve içinde 34 sak zeytini havi 
mezar, şarkan kürt oğlu sokağı, müddetle açık arhrmaya çıka· bağ ve ayni mevkide 2320 met-
garben ova yolu, şimalen ova nlmıştır. re murabba• tarla bir ny müd-
yolu sokağı, cenuben aralık ihalesi 10/2/938 tarihine mü- detle açık arttırmaya çıkanlmış· 
sokağı ve Kazak oğlu çeşmesi sadıf perşembe günü saat 15· 16 tır. lhdesi 10/2/938 tarihine 
ile çevrili müsella mahallinde arasında Aklı.sa ~ icra dairesinde müsadif Perşembe günü saat 
telef on santralı altında çeş- yapılacaktır. Kıym ... ti muhamme· 15· 16 ya kadar Akhisar icra da-
meli mezar ve Müsella soka· nesi yüzde 75 ni bulmazsa 15 İlesinde yapılacaktır. Muhammen 
ğında ş malan G iritli Ali çavuş gün uzatılarak 2412/938 per- kıymetin'n % 75 ni bulmazsa mü 
ve Boşnak Mehmed vereseleri, şembe günü ihalesi icra kılına· zayede l5 gün uzatılarak 24/2/ 
şarkan ova yolu sokağı. garben eaktır. O gün dahi takdir edilen 938 Perşembe günü ayni saatte Bu yerde mülkiyet ve mülki· 

yelten gayri bir ayni hak iddia 
edenlerin ilan tarihinden itiba· 
ran 2 ay içinde tasarruf ves ka• 
ları ile birlikte İzmirde Saçmacı 
hamam sokağında 20 sayılı bi· 
nada Kadastro müdüriyetine 
müracaatları ilan olunur. 106 

ermeni ve rum mezarlıkları, ço· kıymetlerinin % 15 ini bulmazsa kat'i ihalesi yapılacaktır. 
ban Hü5eyin kunduracı Nazmi, işbu beş parça gayri menkul O gün muhammen kıymeti· 
cenuben yol ile çevrili müsella 2280 numaralı kanuna tabi tu· nin gene % 75 şi bulmazsa 
rnezarlığı ve Fidan sokağında tulacaktır. işbu gayri menkul 2280 numarah kanuna tevfikan 
şaı kan Mus ~ııa mezarlığı, gar· üzerinde bir . hak iddia edenler tecil edilecektir. işbu gayri men-
ben fidan sokağı, şimalen er· varsa 20 gün içinde evrakı müs· kulde bir hak iddia edenler 
meni mezar! ğı, cenuben Bay· betelerile birlilde icra daiıesine varsa 20 gün içinde evrakı 

raklı caddesi ile çevrili Rum müracaatları aksi takd rde tapu 
ortadoks mezarlığı, gene Fidan sicilinde kayıtları sabit olma· 
sokağında şimalen çoban Hü· dıkça paylaşmaya giremezler 
seyin evi, cenuben rum mezar· barcı dellaliyesi alıcıya aittir sa-
lığı, garben fidan sokağı, şar· taş peşindir. Müzayedeye iştirak 
kan Musella mezarlığı ile çevrili etmek istiyenler % 7,5 . pey 
ermeni mezarlığı, Bayraklı cad· nisbetinde depozito pek akça 
desinde şarkım ova yolu, gar· veya milli bir banka mektubu 
ben mütegayyibe ait tarla, şi· vermeleri lazımdır. Şartname 
malen Bayraklı caddesi, cenu· 20/1/938 tarihinden itibaren da
ben ova yolu, ile çevrili eski ired~ açıktır. Fazia malumat 
Türk mezarı, şarkan Varipatı almak istiyenler dairemizde 935/ 
bağı, garben Hakkı, Mehmetyo 503 numaralı dosyaya müraca· 
veresesi ve Osmaniyeli Mebmed atları ilan olunur. 115 
çavuş bağları, şimalen yol ve 
Hart Vıtel bahçesi, cenuben 
yol bağ yolu (halen bu me· 
zarlığın ortasından Manısa yo· 
lu geçer) ıle çevrili Manda 
meıarı. Yağhane sokağında şar· 
kan Barış so ağ , g rben Ka• 
ranfil Nuri ve Hatice ev eri, 
şim~den Ker::nlıl sokağı cenuben 
kısmen Barış sokağı ve Mes· 
tan evi ile çevrili Tı.irk me7.arı 

Türkmen sokağında şarkan Filo
rinalı lbrahim hoca dükkanı ve 
Türkmen sokağı, garben İbra
him hoca evı ve arnavut Zekir 
evi şimalen lbrahim hocanın 
ev bahçesi, cenuben b :ıkkal Ali 
dükkanı ve evi ve Teker sokağı 
ile çevrili Türk mezarı, Büyük 
cami yanında şarkao Kutlu so
kağı garben büyük Satak sokağı 
şimalen tan yeri sokağı, cenuben 
Şerıf ve Kava alı Hüseyin evleri 
ile çevril• Büyük cami mezarlı· 
ğının tapuca kayıtları bulunma· 
dığından senetsiz ahkamına te· 
baan ve ilan taribinden itibaren 
onuncu günü mahallıode tahki
kat yap lacaktır. 

Mezarlık olduğu b ıldirilen bu 
malların hususi mülkiyetinde veya 
sınırında veya belediyeye intikal 
etmemesi lazımgelen evsafta bu· 
lunduğu iddiasmda olanlar varsa 
o gün mahallinde .tahkikat me
muruna yahut o güne kadar 
lzmir dördüncü ınıntaka tapu 
sicil muhafızlığına belgelerile 
birlikte müracaatları bildirilir.112 

Akhisar icra memurluğundan: 
Hazineyi maliyeye 800 lira 

ve masrafları borçlu Yayaköylü 
Nevzadın eri~bu borcundan do· 
layl açık artırma He sabşına 
karar verilen Yayaköy civarında 
şarkan Şeref, garben Ayşe, şi· 
malen sahibi senet, cenuben 
Arnavud Şeref ile Çevrik içinde 
40 a~aç zeytinli 3000 metr~ 

Akhisar icra memurluğundan: 
Hasan vekili İsmail Hakkı 

Tüzele 1500 lira ve masraflara 
borçlu Kazım kızı Münirenin 
işbu borcundan do l ayı açık art
tmna ile satış na karar verilen 
Sünetç ler köyünde gün doğ-usu 
Ş k r oğlu Hüseyın veresesi 
kıblesi yol ve Ha il oğlu Eyüp 
veresesi ve poyrazı Kazım kızı 
Fatma günindisi Melez oğlu 

veresesı ile çevrik dört hektar 
8900 metre murabbaı içinde üç 
sak zeytinli 733 lira 50 kuruş 
muhammeneli tarla ve gün do
ğusu Ihsan poyrazı Talip oğlu 
Şevket gün indisi yol, kıblesi 
İsmail müfrez tarlası ile çevrik 
8553 metre murabbaı 213 lira 
82 kuruş kıymeti muhammeneli 
tarla; gün doğusu Kara Ali oğlu 
lsmail veresesi poyrazı İhsan 
gün indisi yol kıblesi Hüseyin 
ile çevrik bir hektar 897 5 M. 
murabbaı bir ağaç zeytinli 284 
lira 63 kuruş kıymeti muham· 
meneli terla; gün doğusu Çaput 
Hasan hanesi ve yol poyrazı 
Hacı oğlu veresesi gün indisi 
yol kıblesi Kazım veresesinden 
Şevket hemşireleri zeytin bağı 
ile çevrik bir hektar 5600 M. 
murabbaı içinde 18 ağaç zey· 
tinli 393 lira kıymeti muhame· 
neli tarla bir ay müddetle açık 
artırmayı çıkanlmtştır. 

ihalesi 10/2/938 tarihine ınü
sadif Perşembe günü saat 15 
den 16 ya kadar Akhisar fcra 
dairesinde yapılacaktır. Kıymeti 
muhammenesin1n % 75 ni bul· 
mazsa 15 gün uzatılarak 2M2/938 
Perşembe günü ihalesi icra kıh· 
nacaktır. O gün dahi takdır 
edilen kıymetlerin % 7 5 ni bul· 
mazsa işbu gayri menkuller 2280 
numaralı kanuna tabi tutula· 
caktır. işbu gııyri menkul üze· 
rınde bir hak iddia edenler 

ilan 
Steaua Romana petrol sanayi Anonim şirketı İzmirde Gazibul· 

varında 14 numaradaki şubesini 31 Birincıkanuh 1937 tarihinde 
kapatmıştır. Bundan böyle mezkur şirkete aid petrol ve müstah· 
salatı: 

Gazi bu rvarında 13 numarada telefon nu. 
mara 3737 
Gazibulvarında 14 numarada telefon nu. 

mara 2262 
~nthony Galia tarafından "l 1kıncikanun 1938 den lfiDaren 

satılacaktır. Muhterem müşterilerin sabıkı misillu siparişlerini 
yukarıdaki adrese vermeleri ve kapatılan şube ile hesabı olanların 
tasfiye muamelesine mezkGr şirket memurlarından Bay H. A 
Valker memur edilmiş olduğu ilan olunur. 5 12 15 

il daimi encilmeninden: 
Ödemiş Emmioğlu okulunun ikmali inşaatı (4769) l ra (94) 

kuruş bedelle 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerın 2490 sayılı yasanın hükümlerine göre hazı.rlıyacaklan 
teminatları ve müteahhitlik belgesi ile birlıkte 27 lkıncikanun 
938 Perşembe günü saat 1 l de il daimi encümenine baş vur· 
maları. 12 21 99 

lzmir Defterdarlığından: 
Satı no. 

1165 Reşadiye Üçkuyular Urla şosesi üzerinde 430,431 
no. lu 331,50 metre murabbaı arsa 

1164 Reşadiye Üçkuyular Urla şosesi üzerinde 428 

1166 
1167 

1168 

" .. 
.. 

no. lu 73,80 M. M. arsa 
,, ,, mevki inde 30 taj no. lu ev 
,, ,, şosesi üzerinde 426 no. lu 

194.75 M. M. arsa 
,. ,, mevkiinde 28 taj no.lu 288 

M. M. arsa 
1173 Kahramanlar Sepetçi s. 63/1 taj no. lu 67,20 

M. M. arsa 
1174 

" 
,, 63 taj no. lu 79, 10 M. 

M. arsa 
,, 63/2 taj no. lu 144,20 

M. M. arsa 
1183 Karşıyaka Bahariye Yeni s. 511 taj no. lu 253,80 

M. M. arsa 

1175 
" 

,, 

1184 ,, A laybey Ş i mendifer c. 81 taj no. lu 82 
M. M. arsa 

1187 2:cü Karataş Adalet s. 17 no. lu 217,50 M. 
· M. arsa 

1189 Salhane Yeni Turan .s. 16 kapı no. lu 84 M. 
M. arsanın 5 de 2 h ssesi 

1244 Tepecik Kağıthane c. 178 taj no. lu dükkin 
1245 Güzelyalı Ferah s. 24 taj no. lu ev 
1246 Buca Yukarı m. Zafer c. 7 no. lu dükkan 
1247 Göztepe Şıhin s. 27 taj ho. lu 86,25 M. M. arsa 
1248 Buca Yukarı m. Zafer c. 5 no. lu dükkan 
1249 Tepec.k Klzılçu .Iu Buca c. Hamani s. 21 taj 

no. lu 113,25 M. M. arsa 
1237 2:ci Süleynıaniye Mıs tlı s. 131 taj no. lu ev 

ve arsa 

Lira K. 
248 25 

55 35 

40 00 
146 06 

58 00 

16 80 

19 78 

36 05 

63 00 

65 60 

65 25 

6 72 

215 00 
200 00 
125 00 

45 00 
125 00 
136 00 

125 00 

1241 ,, Karantiha Yeni Turan sokak 71 taj no.lu ev 50 00 
Yuka!ıda yazılı emvali n mül iyetter 15 giın müddetle açık 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 27·1·938 1arıhınde Perşembe gitnü 
saat 15 tedır. Talip .er n ınıl,i em.ak müd.Jrluğüne müracaat· 
ları. 122 
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\ AN] E - LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"ERNST L. M. RUSS,. va
puru S ikincikanunda bek\tn1· 
yor. ROTTERDAM ve BRE· 
MEN ıçin yük alacaktır. 

''KONYA,, vapuru 19 "kinci 
kanunda beklen.yor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük a acaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
1HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

•EXECUTIVE,, vapuru 12 
ik'nc Hnunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yükalacaktır. 

~ 1 E ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•TISZA" motörü 11 ikinci 
kanunda beklen.yor. PORT·SA· 
sD ve lSKENDERIYE ıçin yük· 
iıyccektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•OUROSTOR,. vapuru 16 

ikir ci lcinunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL. 
HAVSLINJE 
OSLO 

•BACHDAD. motörü 14 
ikincikanunda bekleniyor. IS· 
KENDERIYE DIEPPE veNOR· 
Vl:.Ç umum lıman larına yük ka· 
L•~l edtr. 

ARMEMENT H. SCHULDT. 
HAMBURG 

•NORBURG,. vapuru 10 lkin
cilci8anda bekleniyor. ANVERS 
(doğru) HAMBURG ve BRE
MEN çın yülcl yeceletir. 

llinlardaki hareket tarible
rıie navlunlardalci dejjşildik· 
ıuden acenta mesuliyet kabuJ 
etmez. 

Daha f ızla taf ıilit için Bi
nncı lcordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
Hpur .-centalığına mürac:aU 
cdılmeti riea olunur. 

T def on : No. 200712008 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapar Acentaaı 
Birincikordon Rees binua 

Tel. 2443 

LONDRA HATTI 

•TRENTINO,, vapuru Birinci 

Unun ıonunda LONDRA, HULL 

ve ANVERSten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON

DRA ve HUU. ıçin yük ala· 

caktar. 

"ALGERIAN,, vapuru 17 ikin· 

ci•anunda LONDRA, HULL 

ve ANVERSten geıip LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
11LESBIAN,, vapuru 26 Birin· 

ci~inunda gelip LlVERPOOL 
için yük alac1ktır. 

"flAMIN1AN,, vapuru 12 
lkincikinunda LlVERPOOLdan 
ıelip yük çıkaracaktır. 

BRISTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

"FEDERICO,, vapuru 28 Bi· 
rincilcanunda gelip BRISTOL 
we GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

DEUTSCHE LETANTE. LINIE 

••CHlOS,. vapuru lkincika· 
11un ib ıdasınd 1 HAMBURG, 
1:.REMEN \le ANVERS4en gel.p 
~k çakaracak. 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktarını garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram liJ ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

1 

Q€.~ALv"'7 
.,O 35 WATT ~1-

elde edersiniz. 
0 S RAM 

D 

·m 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

F ratelli Sperc~o 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru 5-1-38 
de beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
ları için yülc alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA,, vapuru 18· 1·38 tari· 
hinde beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, GDY· 
NIA, DANZIG, DANMARK 
ve BAL TIK limanlarana yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 17· 
1-38 tarihinde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

IIinlardaki hareket tariblerile 
navlunlardaki değiıikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıilit için ikinci 
kordonda FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

G .. H k •• oz eımı 

Mitat Orel 
Adreı: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öA"leden sonra.J 
15,30 • 17 Tele. 3434 

lzmir kadastro mO
dorlOğ ünden: 

Tamaşalık mahallesinde Ta
m~şalık sokağ nda ~arkan 16 
parsel Mustafa Cemal, şimalen 
9 parsel iz nir belediyes, ce· 
nuben 5, 6, 7 parseller Şükrü· 

ye, Ethem, Fatma, Mahmure, 
garben Tamaşalık caddesile 
çevrilı 1578 adanın 8 parsel 
sayılı mescitin tapu kaydı bu
lun mad ğı ve umumun mcnfaa· 
tine tabı s ed imek üzere iıışa 
ed ldiği mahallen yapılan tab· 
kikattan anlaşılmış olmakla va· 
kıf adına kadastrolanmıştır. 

Bu yerde mülkiyet ve mül
kiyetin gayri bir ayni hak id· 
dia edenlerin ilin tarihinden 
itıbaren 2 ay içinde tasarruf 
ves: kalarile birlikte lzm· rde Saç· 
macıhamam sokağında 20 sa· 
yılı binada kadastro müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. 

·T. 1. V • Z. 8. 

iizüm kurumu 
Limited şirketi 

incir, tabiatın, en 
nefis olarak yalnız 
b6lgemize ve dolayı. 
sile yurdumuza bah. 
şayişidir. Tariş in. 
cirleri ter temizdir. 
lılenmeden evel f ü
mize edilmiştir. Tarif incirlerini her za
man tercih ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata verecefinize enfes 
incirlerimizi yedirini~. incir 
hem gıda, hem devddır. Tarif 
incirleri bütün dünya piyasa· 
larında temizliği ve nef asetile 
tanınmıştır. 

Saman iskelesi - iş Han lzmir 
Gomrok muhafaza genel komu

tanlığı Istaubul satın alma komisyo
nundan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 75 ton ikinci 
benzinin 2/2/938 çarşamba giinü saat 11 de kapalı zarfla 
eks.ltmesi yapılacaktır. 

~ - Tasınlanan tutan 16875 lira ve ilk teminata 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 

kadar 2490 aayah kanunun 32 inci maddesi hükmüne 
göre bazırlıyacakları teklif mektuplarını Galata eaki itbalit 
gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

12 18 22 28 96/87 

lstanhul Nafia mOdürlttğilndeu: 
4121938 cuma günü saat 15 te lstanbulda Nafia müdürlüğünde 

43529,85 lira keşif bedelli Üsküdar, Fııtıkağacında yapılacak 
Ortaokul inşaata kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni tart· 
nameleri, proje, keşif huıisasile buna müteferri diğer evrak 218 
kuruş mukabilinde dairesinde ver itecektir. 

Muvakkat teminat 3265 liradır. 
isteklilerin teklif me.ctupları ve en az 40,000 liralık b11 iıe 

benzer iş yaptıtına daır Nafıa Vekaletinden almış olduğu müte 
ahhitlik ve Tıcaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
412/938 cuma günü ıaat 14 e kadar lstanbul Nafia müdürlüğüne 
vermeleri. 69/86 12 17 22 27 

lzmir Valiliğinden: 
Vıliyet umumi meclisi bu ayın 17 incı pazartesi günü saat 14 

de yılh~ toplantısını icra edeceğinden ıayan meclisi umumi üye-
ler.ain mezkGr ıüıı ve saatte vilyiet ıı onuna tetrıfleri rica olunW'. 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paria, Londra, Viyana mo
dalarının y'/Jlısek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

•Dikiş atölyemiz zarif ve şık 

giyinen Bayanlar içindir" 

M. Etiman ve .. 
Saime Ozgören 

Paris Dikiş Akademisinden 

Diplomalı 

Hülcümet cadde5i Şanılı 

(Üçüncü Beyler) sok.ak 
No. 28 

1 Z MIR 
T•le/on: 2535 .. , .. ~ .................................. .. 

lzmir Leva~ım tımirliti ilanları 
lzmir Levaz m amirliği satın alma komisyonundan: -
1 - Her bir tanesıne tahmin edilen 349 kuruş olan 2000 t e 

kilim kapalı zarf eksiltme gününde talip çıkmamıştır. Tek· 
rar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20· 1-938 perşembe günü saat 11 dedır. 
3 - ilk teminata 4740 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 349 lcuruı mukabilınde M.M. V. satın 

alma komisyonundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncu 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif ro eııc· 
tuplarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evel Ko-
misyona vermeleri. 2 8 12 18 4610 

lzmir Levazım amirliği sahn alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilen mahalde bir pavyon inşası kapalı 

zarfla ihalesi 21/2.Kin/938 cuma günü saat 16 da yapı· 
lacaktar. Muhammen keşif bedeli otuz bin dört yüz yirmi 
dört lira altmıı dört kuruttur. Şartoameıi her gün öğle
den evel komisyonda görülebilir. lateklılerin iki bin ikı 
yüz seben iki liralık ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
veaikalarile Nafıa Vekaleti fen müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikalara ile beraber ihaleden en az bir saat 
eveline kadar teklif mektuplarını Fıodıldıda komutanlık 
satan alma komisyonuna vermeleri. 2 8 12 18 3619 

İzmir Ev. amirliği Sat. AL Ko. IU. den: 
1 - Selimiye kışlasının çatısının tamiri ibaleıi kapalı zarfla 

26/2.Kin/938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacakbr. 
Muhammen keşif bedeli yirmi beş bin yüz on liradır. ilk 
teminata bin sekiz yüz aeben dört liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evel komiıyoada aörülebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde yazalı ves.kalar.dao maada Nafıa 
Velcileti fen müdürlüğünden alacaklar' ehlıyet vesikaları 
ile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat 
evcline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 7 12 18 23 5! 

-~ 

Doktor -
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tena•til hatalılıları müt•ha•sııı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

• 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada bergün 
sabahtan aktama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 516 ı -

lzmir Defterdarlığından: 
I~ Llra 
296 Buca Aşağı M. ııtasyoa C. 38 • 26 No. lı dükkan 20 
298 Develıköyünde 26 dönüm bağ. 225 
Yukarıda yazılı emval n senelik ı carları 15 gün müddetle açık 

artırmaya konulmuştur. ibılesı 27 /1/938 tarıhinde perşe nbe günü 
ıaat ıs tedır. Talıplerin M.lli Enı ik mü~ürlüğünc müracaatları. 

ıs 21 120 

il duimt encQmeııinden: 
Buca koşu yerindeki tribün terasının roberoit ıle kaplanması 2703 

lira bedel. ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümıerme göre hazırlıyacakları te· 
aıinatlarile birlikte 17-2cikanun·938 pazartesi günü s1a 11 de il 
daimi encümenine baş vurmaları. 31 12 4589 

il daimi eocümeıınıd.,n: 
ôdenı f kuvvet i ilk olculu~un ıkmali inşaatı ( 1390) 1 ra (97) 

kuruşlu\c keşfi gereğince 15 gün müddetle açık eks ltmeye konul· 
dutundan istekl lerin 2490 sayılı yasanın hükümlerıne göre hazıı · 
layac•kbrı tem nallar ve müteahhitlık belges ile b rlilcte 27 ikin· 
cıkanun 938 Perşembe günü ıaat 11 de il daımi eııcümenme baş 
v~rmaları. 12 21 100 



ANAWJLU JZ lCılnunuaanı 

tora) Dokto Şahap Göğsü yumuşatır, balgam söktürür, öksürilğ 
söktürür, tesirli bir ÖKSüRüK pastilidir 

~ mııııııııııııııııııııııııııııı... Do kt 0 r ,,mıı ııııııııııııııııııııııııııııj 

1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çek.lir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
' ucuz yapılır 

Diş Tabibi 
va Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

fkincibeylcr sokak ' 

fon 3869 
ıcz;::~zmı:m11 .. n .. .--.-a 

Birınci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

İzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
., ~"*"'~ ·'".( •:.~ .. " .:· , .. -
-~;.VU'~· •. ,·, ..,, •.. · .. • 

oktor 
Al" Agah 

Çocuk hastalıklari 
mutabassısı 

ik ·nci Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

.. - .... ,... .. ~. ,.. ..... ..... --. "i' 
ı." • ...:,• 

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fıansızca, Jngilizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesınde No. 685 

S h_ha Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
amdi iızhet Çançar 

Sı ıat ez lıaııesi 

HAYRETT'N 
ÇİZER 

e 
elleri 

• 

vveti çok, fiati az, masrafı az~ n ıkav~meti pek çok 
,.e ci anın ~ n heğeııilın ·' otoi ıobilleridri 

V=©l~lk p lr<Ç©\D©ıır M®V~lUl©l<dllY:r 

O ( smob· 

v 

otomol1i lerı de ber til rl ii cvsa fı haiz, 
e verişli, güzel ve lüks 111akiuel~rdıı-

ağ tını, 

i ay·i: O. a 
.. e e on 27 4 

~ A. Kemal Tonay ! 
§ Bakteriyolog oe bulaşıcı, salgın hatalıkları matelıessısı ~ = (Verem ve saire) ~ 
S Bı@mabuıe i!taayono karpeındaI.i Dibek eokak bqında 30 11ydı =: = et' Ye nıuayeoehaneıri.nde ıabah eut 8 de.o aJqam Mat 6 ı• Si 

kadar baetalaruıı kabul eder ı 
il 111 1111111 ili il 1111111111111 111 111111 11111 11111111111 1JU1111111111111 Telefon: 4115 11111111 
.. ~· .. ' ~ • . ~ ,.. .... .: ,.. . . ,.· '*-"' · .. , .. ;:. '". ~. ~. ' : . t. .. .... • • :... • ~~:f': .. 

TürR Hava Kurumu • 
Büyük piyangosu 
3 üncü keşide 11 ikinci kanun 1937 dedir 
Büyük ikramiye 50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) lirahk iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle 11mortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeviniz. 
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Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalan11 fotoğraf makineleri, film, cam, kağat, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczaıar, fotoğraf alat 

ve edevatı, ıont ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrand smanlar, senedat ve cvralc 

ıst;nsahları ve kopyôları kemali dıkkatle yapılır. 

A M A 1· Ö R i .) L H ~ 1 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağraodisnıan sürat ve nefa· 

. setle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarşı:ıı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, J 
Te'efon: · 675 Te'~raf: Rlic;te-m lzmir -a ı kar eşler 

Büyük mobilya ve mefruşat ma· 
ğazaları emrinize amadedir. 

MERKEZ 
İZMIR 

UD 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerıni kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinızi 
ve aileııiı.ı muhite daha iyi tanıtabılirsiııiz. Evınızin eşyası hayatı· 
nızrn etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
1 esi vaoılır . 

Hassas ve temiz i~ 

1\·J utedi l fiatle 

Söz, erilen günde 

Makin · tc~mirhc.· 
12 s . .'.ıa·~ yapılır 
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